ZAPISNIK
s 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 28. svibnja 2020. godine
elektronskim putem u 12,00 sati, a sukladno naputku Ministarstva uprave Republike
Hrvatske.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Ivica Bralić, Igor Vrvilo, Tina Jurić, Ivan Kalinić, Renata Karaman, Dejan
Glavina, Ivan Baturina, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović, Ante Rizvan.
ODSUTNI: Ante Radoš i Kažimir Radić
OD OSTALIH: Općinski načelnik, g. Jakov Vetma
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, g. Josip Didović.
Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća, te se može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Na dostavljeni dnevni red, predsjednik vijeća je predložio nadopunu pod točkama 4. i 5.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg

DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika sa 34.; 35. i 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis
1. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području općine Klis;
3. Prihvaćanje prijedloga Odluke o uvjetima opskrbe pitkom vodom stanovništva sa
područja općine Klis;
4. Prihvaćanje prijedloga Odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana gospodarenja
otpadom općine Klis za 2019. Godinu
5. Prihvaćanje prijedloga Natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u
vlasništvu općine Klis radi izgradnje obiteljske kuće s mogućnošću otkupa nekretnine;
6. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine
odznačene kao čest.zem. 3787/10 K.O. Klis označene kao lik H I donošenje odluke o
vraćanja akontacije stranci Katarini -Šimunđa Bešker nakon prodaje zemljišta.
7. Prihvaćanje prijedloga Odluke o utvrđivanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
pod imenom Trg Megdan;
8. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju izrade Strategije razvoja općine Klis za
razdoblje 2021. – 2027. godina;
9. Prihvaćanje prijedloga Odluke povodom zamolbe Grada Solina, Ante Ćulića iz Splita,
Mažuranićevo šetalište 48 i Bože Bašića iz Klisa, Bašići 18 za oslobađanje od obveze
plaćanja komunalnog doprinosa;
10. Prihvaćanje prijedloga Odluke o odbijanju ponude stranke Mira Čulap i dr. za kupnju
dijela nekretnine oznake čest.zem 4418/2 k.o. Klis, koja predstavlja kulturno dobro.
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Dnevni red se jednoglasno prihvaća.
Jednoglasno se verificiraju zapisnici sa 34., 35. i 36. sjednice općinskog vijeća Općine Klis.
Ad.1.
Obrazloženje Odluke je podnio predsjednik općinskog vijeća.
Predložio je da se fizičke osobe s područja Općine Klis oslobode obveze plaćanja komunalne
naknade za mjesece: srpanj, kolovo i rujan, te da se rok plaćanja navedene obveze za prvih
šest mjeseci produlji do 1. kolovoza 2020. godine. Za zadnji kvartal 2020. godine, predložio
je da se rok produlji do 15. prosinca tekuće godine, te da općina ne provodi ovrhe prema
stanovnicima.
Konstatira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave od strane prisutnih vijećnika, te se
jednoglasno, sa 11 glasova ZA, donosi
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Ad.2.
Uvodno izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća, te ukazao na potrebe izmjene u
postojećoj Odluci.
Konstatira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave od strane prisutnih vijećnika, te se
jednoglasno, sa 11 glasova ZA, donosi
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Klis

Ad.3.
Prijedlog Odluke o uvjetima opskrbe pitkom vodom je podnio predsjednik općinskog vijeća,
te upoznao prisutne kako se utvrđuje pravo na sufinanciranje opskrbe stanovništvu Općine
Klis i to pod uvjetima navedenim u prijedlogu Odluke.
Konstatira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave od strane prisutnih vijećnika, te se
jednoglasno, sa 11 glasova ZA, donosi

ODLUKA
o uvjetima opskrbe pitkom vodom
stanovništva s područja Općine Klis
Ad.4.
Uvodno izvješće pod ovom točkom dnevog reda je podnio predsjednik općinskog vijeća, te
upoznao vijećnike sa nadopunom Plana gospodarenja otpadom u točki 5. navedenog Plana
(gdje je zbirna tablica po mjesecima o količini sakupljenog miješanog otpada na području
Klisa za 2019. godinu).
Konstatira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave od strane prisutnih vijećnika, te se
jednoglasno, sa 11 glasova ZA, donosi
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ODLUKA
o usvajanju izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Klis za 2019. godinu

Ad.5.
Prijedlog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Klis je
podnio predsjednik općinskog vijeća, naglasivši kako je ovo bitan pothvat u smislu
demografske obnove našeg područja, a i strateški važna mjera koja će osigurati korisnicima
stambeno zbrinjavanje. Ukazao je na grešku u predloženom natječaju koja se odnosi na uvjet
ponuditelja (u tekstu stoji da ponuditelji mogu biti osobe s prebivalištem u RH, a treba stati
osobe s prebivalištem s područja Općine Klis).
U raspravi je vijećnica gđa. Smiljana Mihovilović predložila dopunu predložene Odluke u
smislu da ponuditelj u natječaju mora dati pisanu izjavu pred javnim bilježnikom da je
kreditno sposoban.
Po završetku rasprave, jednoglasno (11 glasova ZA), donosi se
ODLUKA
o prihvaćanju prijedloga Natječaja za
osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu
Općine Klis, radi gradnje obiteljske kuće s mogućnošću
otkupa nekretnine
Ad.6.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine u vlasništvu Općine Klis je
podnio predsjednik općinskog vijeća, te je ujedno predložio temeljem zamolbe stranke
Katarina Simunđa Bešker i Odluku o povratu akontacije (nakon prodaje zemljišta), a sve zbog
okolnosti koje je uzrokovala kriza epidemije COVIDA-19.
Konstantira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave, te se većinom ( 10 glasova ZA) i
(1 SUZDRŽAN), donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine
čest.zem. 3787/10 K.O Klis, označene kao lik “H”
i
ODLUKA
o vraćanju akontacije stranci Katarina Šimunđa-Bešker
Ad.7.
Uvodno izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća, ukazavši na potrebu da se trg koji je
u centru mjesta stavi pod svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.
Konstantira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave, te se jednoglasno ( 11 glasova
ZA), donosi
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ODLUKA
o utvrđivanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
pod imenom TRG MEJDAN
Ad.8.
Uvodno izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća. Naglasio je kako važeća 6- godišnja
Strategija razvoja Općine Klis krajem ove godine prestaje važiti, te kako se zbog daljnjeg
gospodarskog i strateškog rasta općine mora pristupiti izradi nove Strategija razvoja za
razdoblje 2021.-2027.
Konstantira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave, te se jednoglasno ( 11 glasova
ZA), donosi
ODLUKA
o pokretanju izrade Strategije razvoja Općine Klis
za razdoblje 2021.-2027. godine
Ad.9.
Povodom prijedloga/zamolbe grada Solina, a za oslobođenje obveze plaćanja komunalnog
doprinosa u svrhu legalizacije zgrade športske namjene, predsjednik vijeća je ukazao na
Odluku o komunalnom doprinosu Općine Klis, gdje općinsko vijeće može osloboditi
investitore koji grade objekte sportske namjere plaćanja komunalnog doprinosa. Smatrajući da
upravo da izgradnja ovakvog tipa objekta služi široj zajednici, a pogotovo mladima, predložio
je oslobođenje od obveze plaćanja investitora ovog projekta.
Povodom zamolbe stranke g. Ante Čulića u svezi Rješenja o regliranju komunalnog
doprinosa, predsjednik vijeća je upoznao prisutne kako zbog financijske situacije, a i činjenice
da je stranka otac poginulog hrvatskog branitelja, te se nalazi u domu za starije i nemoćne,
nije u mogućnosti platiti komunalni doprinos Općini Klis, predložio je oslobođenje od obveze
plaćanja gore navedenog podnositelja zamolbe.
Također, povodom zamolbe stranke Bože Bašića iz Klisa, predlaže se oslobođenje obveze
plaćanja komunalnog doprinosa, jer za objekt još uvijek ne postoji vodoopskrbni sustav na
tom području, a stranka je i u nezavidnoj financijskoj situaciji.
Konstantira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave, te se jednoglasno ( 11 glasova
ZA), donose se pojedinačno
a.)
ODLUKA
o oslobođenju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
za Grad Solin – Rješenje br. 03-01/19

b.)
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ODLUKA
o oslobođenju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
za stranku Ante Čulić iz Splita, Mažuranićevo šetalište 48,
Rješenje br. 85-01/19
c.)
ODLUKA
o oslobođenju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
za stranku Bože Bašić iz Klisa, Bašići 18, Rješenje br. 98-01/19
Ad.10.
Predsjedavajući je upoznao vijećnike sa pristiglom ponudom za pravo prvokupa Općini Klis,
a za dio nekretnine koja predstavlja kulturno dobro.
Imajući u vidu da je Općina Klis bogata povijesnim lokalitetima, te zbog niza drugih
okolnosti i ulaganja u razvojne projekte, predlaže se da se ponuda za kupnju nekretnine
odbije.
Konstantira se da po ovoj točki dnevnog reda nema rasprave, te se jednoglasno ( 11 glasova
ZA), donosi
ODLUKA
o odbijanju ponude stranke Mira Čulap i drugih za kupnju
dijela nekretnine oznake čest.zem. 4418/2. K.O Klis

Utvrđuje se da je dnevni red iscrpljen, te se sjednica zaključuje u 12.30 sati.

KLASA: 021-05/20-01/01
URBR: 2180/03-01/20-1710
Klis, 28. svibnja 2020. godine

ZAPISNIK SASTAVILA:
Mila Perić

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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