
   
 

Z A P I S N I K 

 s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 31. ožujka 2022. godine u vijećnici 

Općine Klis s početkom u 18, 00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Josip Didović, Ante Ćaleta, Ante Baturina, Dejan Glavina, Igor Vrvilo, Ivica Bralić, Maja Zelić, 

Smiljana Mihovilović, Milan Barić, Ivan Kalinić, Stana-Iva Vetma i Danijela Vidošević. 

ODSUTNI: Tina Jurić, opravdano 

OD OSTALIH: Općinski načelnik g. Jakov Vetma, pročelnik odjela za opće poslove -  Mila Perić, 

pročelnik odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje - Zlatko Rožić, pročelnik odjela za 

financije i računovodstvo -  Ksenija Glavina. 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

Predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg 

__________________________________________________________________________________ 

D N E V N O G     R E D A 

 

Verifikacija zapisnika sa 7., 8. i 9. sjednice općinskog vijeća općine Klis. 

 

 

1. Prihvaćanje prijedloga odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna općine Klis za 2022. godinu; 

2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina označenih kao 

čest.zem. 3844/1 K.O. Klis i dijela čest.zem. 3874/1 K.O. Klis, površine cca 6000 m2;  

3. Izvješće o provedenim postupcima uknjižbe nekretnina u vlasništvu ove jedinice lokalne 

samouprave; 

4. Prihvaćanje prijedloga odluke o sklapanju Ugovora za osnivanje prava građenja na 

nekretninama u vlasništvu općine Klis, a radi izgradnje obiteljske kuće s mogućnošću otkupa 

nekretnine; 

5. Prihvaćanje prijedloga odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u 

općoj uporabi; 

6. Prihvaćanje prijedloga odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa Općine Klis i 

Općine Novi Travnik; 

7. Prihvaćanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka i vijećnika koji su u vijeće izabrani s liste grupe birača iz Proračuna Općine Klis za 

2022. godinu; 

8. Prihvaćanje prijedloga odluke o načinu sanacije kamenoloma Klis-Kosa kojeg eksploatira 

Pomgrad gradnja d.o.o. iz Splita. 

9. Prihvaćanje prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o novčanoj pomoći za roditelja 

odgajatelja; 



10. Prihvaćanje prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u općini Klis; 

11. Prihvaćanje prijedloga odluke o usvajanju Programa mjera i Provedbenog plana obvezatne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Klis u 2022. godini; 

12. Prihvaćanje prijedloga odluke o utvrđivanju visine cijene ulaznica u objekt Tvrđave Klis; 

13. Prihvaćanje prijedloga odluke o pristupanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) , te 

imenovanje predstavnika općine Klis u upravljačkim tijelima grupe; 

14. Postupak uvrštavanja puta koji prolazi preko nekretnine označene kao čest.zem. 1867/47 K.O. 

Konjsko u registar nerazvrstanih cesta općine Klis; 

15. Prihvaćanje prijedloga odluke povodom zamolbe Mirko Gazibara iz Klisa, Marići 9 za 

financijsku pomoć u svrhu liječenja djeteta. 

 

Predsjednik općinskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda pod sljedećim točkama: 

 

16. Prihvaćanje prijedloga Odluke o podjeli dječjeg vrtića Cvrčak Solin i osnivanju novog dječjeg 

vrtića; 

17. Prihvaćanje prijedloga Programa uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na području 

Općine Klis; 

18. Prihvaćanje prijedloga Odluke o odricanju vijećničke naknade za potrebe obitelji Boban-Nešić iz 

Prugova 

19. Vijećnička pitanja i odgovori 

 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te se dnevni red jednoglasno prihvaća i pristupa se raspravljanju i 

odlučivanju po istom. 

 

Jednoglasno, ( 12 glasova ZA), verificiraju se zapisnici sa 7., 8. i 9. sjednice općinskog vijeća. 

 

Ad.1.  

Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klis za 2022.god. je iznio općinski 

načelnik ističući stavke zbog kojih se slaže nova financijska konstrukcija proračuna. Poseban naglasak 

je dan na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i EU projekata.  

Pročelnica odjela za financije i računovodstvo je dodatno je obrazložila nove stavke koje je potrebno 

uvrstiti u rebalans, a odnose se na zahvate i projekte vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave, te se sa (10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA) donosi  

__________________________________________________________________________________ 

O D L U K A 

o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Klis za 2022. godinu 

__________________________________________________________________________________ 

Ad. 2., Ad.3, Ad.4. i Ad.5 

Predsjednik općinskog vijeća je izvijestio o planiranju prodaje dviju čest.zem u K.O Klis. 

Vrijednost zemljišta je utvrđena Procjembenim elaboratom izrađenim od tvrtke Super vision d.o.o, a 

ovjerenim i od strane procjeniteljske komisije SDŽ. Predsjednik vijeća upoznaje vijećnike kako je 



došlo do podizanja početne cijene prodaje zemljišta (za neznatan iznos), zbog variranja odnosa euro-

kuna. 

Također, iscrpno je izvijestio članove općinskog vijeća o provedenim aktivnostima uknjižbe zemljišta 

u korist Općine Klis (kao i onima čije je rješavanje u tijeku), a navedeno se odnosi na naselje Klis. 

Upoznao je i članove vijeća o rezultatima pristiglih ponuda za osnivanje prava građenja na 

nekretninama u vlasništvu Općine Klis, a radi izgradnje obiteljske kuće (naselje Prugovo).  

Iz priloženog zapisnika sa sjednice povjerenstva o odlučivanju prijava za natječaj, razvidno je da je 

pristiglo ukupno 5 (pet) prijava i to redom:  

 

1. Jadranka Jozinović 

2. Jere Veža i Milana Stojić Veža (zajednica) 

3. Martin Mladen Pauk i Petra Pauk (zajednica) 

4. Šime Čupić i Anita Čupić (zajednica) 

5. Marijo Elez i Martina Elez (zajednica) 

 

Nakon pregleda i obrade pristiglih ponuda, povjerenstvo za otvaranje ponuda je općinskom vijeću 

predložilo da dodijele čest.zem. 6/21 K.O Prugovo Mladenu Martinu Pauku, te čest.zem. 6/5. K.O 

Prugovo Mariju Elezu, kao najpovoljnijim ponuditeljima, te da isto dodijeli ovlaštenje općinskom 

načelniku da sklopi ugovor sa odabranim ponuditeljima. 

 

Predsjednik vijeća nadalje izvještava kako novi Zakon o komunalnom gospodarstvu propisuje da 

jedinice lokalne i regionalne samouprave lokacije koje služe kao javno dobro stave u funkciju kao 

takvog i da se JLS upiše se kao vlasnik navedenih lokacija. 

Samim time, predsjednik općinskog vijeća je prezentirao cca 40 lokacija na području cijele Općine 

Klis koji se planiraju uknjižiti u korist Općine Klis. 

Predsjedavajući je upoznao nazočne i sa pokrenutim postupkom za cca 300 cesta na našem području za 

koje se provodi uknjižba u korist Općine Klis i zahvalio je općinskom načelniku što je u prijedlog 

plana proračuna uvrstio povećani iznos za geodetsko-katastarske i odvjetničke usluge. Također, 

zahvalio je i vijećnicima što su takav prijedlog proračuna podržali. 

U raspravu se uključio i općinski načelnik, koji je pohvalio angažiranost predsjednika vijeća, 

podsjećajući kako je gore sve navedeno započeto 2014. godine i bilo bi sve puno prije gotovo da nije 

bilo bespotrebnih prijava Povjerenstvu za sukob interesa RH. 

Također, načelnika je zanimalo zašto u ovaj obuhvat aktivnosti nisu ušla i dva nogometna igrališta u 

centru Klisa, na što mu je predsjedavajući odgovorio kako bi se taj postupak otegao zbog eventualnih 

problema sa privatnim vlasnicima tih čestica. 

Po iznesenim točkama nije bilo rasprave te se jednoglasno (12 glasova ZA) donose 

Ad.2. 

O D L U K A 

o pokretanju postupka prodaje nekretnina označenih 

 kao čest.zem. 3844/1 i dijela čest.zem. 3874/1 sve K.O Klis; 

 

Ad.3. 

O D L U K A 

o prihvaćanju izvješća o provedeni postupcima uknjižbe nekretnina  

u vlasništvu ove jedinice lokalne samouprave; 



 

 

 

Ad.4. 

O D L U K A 

o sklapanju Ugovora za osnivanje prava građenja na 

 nekretninama u vlasništvu Općine Klis; 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik da sklopi gore navedeni Ugovor sa odabranim ponuditeljima. 

 

 

 

 

Ad.5. 

                                                                         i 

O D L U K A 

o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture 

 javnog dobra u općoj uporabi 

 

 

Ad.6. 

Obrazloženje predložene Odluke je podnio općinski načelnik te izvijestio kako je Općina Novi Travnik 

izrazila želju za uspostavljanje prijateljskih odnosa dviju općina. 

Glavni razlozi uspostavljanja ove veze je traženje pomoći od strane Novog Travnika u svezi pisanja EU 

projekata, a i iz razloga što obe JLS imaju zajedničke vrijednosti i interese. 

 

Po ovoj točki nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA) donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa Općine Klis i Općine Novi Travnik 

 

 

Ad.7. 

Prijedlog Odluke podnosi pročelnica za opće poslove. Razlog donošenja nove Odluke je usklađenost za 

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Ističe kako je u novom 

sazivu općinskog vijeća broj žena podzastupljen i iznosi 38%, te samim time postoji potreba da novčana 

sredstva za ženskog predstavnika političke stranke u vijeću bude uvećana za 10% od propisane novčane 

naknade. 

 

Po ovoj točki nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA) donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

i vijećnika koji su u vijeće izabrani s liste grupe birača iz Proračuna 

Općine Klis za 2022. godinu 

 

 

 



Ad.8. 

 

Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik koji je naglasak dao na uvjetima sanacije iz predložene 

Odluke, te da se pri sanaciji kamenoloma moraju poštivati ekološki standardi. 

U otvorenoj raspravi, predsjednik vijeća je predložio da se u budući Ugovor uglavi kako će tvrtka Lavčević 

biti garancija da će Pomgrad d.o.o sanaciju obaviti u skladu sa pravilima struke. 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je napomenula kako bi bilo dobro da Općina Klis u svakom slučaju 

nadzire proces sanacije. 

Po završetku rasprave, jednoglasno, (12 glasova ZA), donosi se 

 

 

 

O D L U KA 

načinu sanacije kamenoloma Klis-Kosa 

 

i  

 

Z A K L J U Č A K 

U Ugovoru o sanaciji koji će biti sklopljen sa koncesionarom, uglaviti će se odredba gdje će tvrtka 

Lavčević biti garancija u radovima izvođača. 

 

 

Ad.9. 

Prijedlog Odluke obrazlaže pročelnica za opće poslove i navodi dvije stavke koje je potrebno promijeniti. 

Zbog proceduralne pogreške u prvotnoj verziji Odluke, jedan od kriterija za dodjelu novčane pomoći je bio 

kriterij broja djece (stajao je 5), no trebalo je biti 3 (troje). 

Također, novi prijedlog kriterija u smislu najstarijega djeteta, gdje se smatralo da novčana pomoć prestaje 

kada dijete na redovnom školovanju napuni 26 godina ili zasnuje radni odnos – potrebno je nadopuniti da 

će novčana pomoć prestati i ukoliko najstarije dijete prijeđe na izvanredan način školovanja. 

 

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA), donosi 

 

 

O D L U K A 

o Izmjeni i dopuni Oluke o novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja 

 

 

 

Ad.10. 

Uvodno izvješće prijedloga Etičkog kodeksa je obrazložio predsjednik općinskog vijeća. 

Prisutne vijećnike je upoznao sa obvezom predstavničko tijela o potrebi donošenja kodeksa sukladno 

Zakonu, te radnim tijelima koje je potrebno osnovati kako bi pratili rad istoga. 

Pozvao je predstavnike oporbene stranke u vijeću da sukladno tome, predlože i jednog kandidata iz svojih 

redova. 

Po obrazlaganju ove točke, nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA), donosi 

 

 

                                                                  E T I Č K I    K O D E K S 

                                                         nositelja političkih dužnosti u Općini Klis 

 

Ad.11. 



Kratko upoznavanje sa prijedlogom Odluke o usvajanju Programa mjera i Provedbenog plana obvezatne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području ove JLS je podnio pročelnik upravnog 

odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje, ističući dobar vremenski termin donošenja akata kako 

bi se pravovremeno krenulo u provedbu istih. 

 

Po ovoj točki nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA), donosi 

 

  

O D L U K A 

o usvajanju Programa mjera i Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije na području Općine Klis u 2022. godine 

 

 

 

 

 

 

Ad.12. 

Prijedlog nove Odluke o cijenama ulaznica na Tvrđavu Klis je obrazložio općinski načelnik, gdje je 

istaknuo nove sadržaje koji će se u okviru obilaska nuditi posjetiteljima u sklopu projekta ljetnih 

pozornica. 

 

Po navedenoj točki nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA), donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o utvrđivanju visine cijene ulaznica u objekt Tvrđave Klis 

 

Ad.13. 

Uvodno izvješće podnosi općinski načelnik. Pojasnio je prisutnima pogodnosti pristupanja u FLAG (lokalna 

akcijska skupina u ribarstvu), gdje smo dobili poziv od gradonačelnika grada Kaštela. 

Kroz ovu skupinu otvara se mogućnost sufinanciranja lokalnih projekata kao u LAG-u. 

Predsjednik vijeća je iskoristio priliku i pozvao vijećnike da pozovu što više nositelja OPG-ova s područja 

Općine Klis da se prijave i na nadolazeći natječaj LAG-a, kroz koji mogu unaprijediti svoje poslovanje. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda, nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA), donosi 

 

 

O D L U K A 

o pristupanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) 

 

Za predstavnike Općine Klis u upravljačkim tijelima grupe se imenuju općinski načelnik Jakov Vetma i 

Igor Vrvilo. 

 

 

Ad.14. 

Točku dnevnog reda obrazlaže predsjednik općinskog vijeća i ukazuje na potrebu uvrštavanja puta koji 

prolazi preko nekretnine u registar nerazvrstanih cesta. 

Predlaže da se mjesni odbor naselja Konjsko očituje o nazivu ulice, a ukoliko se isti ne očituje, naziv će 

dodijeliti općinsko vijeće. 

 



Po navedenoj točki nema rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA) donosi 

 

 

 

                                                                 O D L U K A  

o prihvaćanju postupka uvrštavanja puta koji prolazi preko nekretnine označene kao čest.zem. 

1867/47 K.O Konjsko u registar nerazvrstanih cesta Općine Klis 

 

 

Ad.15. 

Općinski načelnik je ukazao na potrebu novčane pomoći obitelji Gazibara iz Klisa, čije dijete mora na 

operativni zahvat u drugu državu, gdje se operacije takvog tipa izvode, te pozvao prisutne vijećnike na 

solidarnost. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA), donosi 

 

 

 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju zamolbe Mirka Gazibare iz Klisa, za financijsku pomoć 

 u svrhu liječenja djeteta 

 

Ad.16. 

Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik, te pojasnio kako se Općina Dugopolje kao suosnivač DV 

„Cvrčak“ odvaja od istoga, jer je otvorila svoj vlastiti vrtić.  

Također je naglasio kako će i Općina Klis ići u smjeru otvaranja vlastitog vrtića. 

 

Po ovoj točki nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA) donosi 

 

 

O D L U K A 

 o podjeli dječjeg vrtića Cvrčak Solin i osnivanju novog dječjeg vrtića 

 

 

Ad.17. 

Predsjednik vijeća je upoznao prisutne kako u svrhu prijave na natječaj SDŽ za uređenje poljskih puteva na 

području Općine Klis, ova JLS treba donijeti vlastiti program uređenja navedenih putova, jer je to jedan od 

uvjeta iz natječajne dokumentacije, te je isti predložio vijeću na usvajanje. 

 

 

Po ovoj točki nije bilo rasprave, te se jednoglasno (12 glasova ZA) donosi 

______________________________________________________________________________________ 

 

P R O G R A M 

uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na području Općine Klis 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Ad.18. 

Predsjednik vijeća je izvijestio kako je na prijedlog vijećnica Tine Jurić i Smiljane Mihovilović upućen 

prijedlog svim vijećnicima da se odreknu iznosa jedne vijećničke naknade u svrhu pomoći obitelji Nešić-

Boban, koju je zadesila obiteljska tragedija. 

Pročelnica za financijske poslove, gđa. Ksenija Glavina je upozorila nazočne da novčana naknada za 

vijećnike zakonski ne smije biti uplaćena direktno na otvoreni račun potrebitih, već da je isključivo može 

uplatiti na račun vijećnika, a oni su ti koji će svoju naknadu proslijediti obitelji. 

Općinski načelnik se nadovezao kako će i Općina Klis rado financijski pomoći. 

Nakon rasprave se jednoglasno (12 glasova ZA) donosi 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se prijedlog, te će općinski vijećnici osobno novčanu naknadu proslijediti obitelji. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ad.19. 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala načelnika može li iz izvijestiti o hodogramu aktivnosti na 

kanalizacijskoj mreži na području Klisa. 

Načelnik je odgovorio kako je izabran izvođač, slijedi potpisivanje ugovora, te se u svibnju očekuje 

početak radova. 

Također, ista vijećnica je upitala što je sa katastarskom izmjerom Općine Klis, na što je načelnik odgovorio 

kako je izišao novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji iziskuje puno birokracije, te je mišljenja da će 

ova JLS, zajedno sa općinama Dugopolje i Muć zatražiti od SDŽ vlastiti ured - ispostavu za prostorno 

uređenje, najviše zbog toga što je što nas postojeći usporava u razvojnim projektima. 

 

Vijećnica Mihovilović je također uputila molbu načelniku da Komunalno Klis d.o.o, sanira grafite na zidu 

kraj osnovne škole, jer su neprimjernog sadržaja, na što je dobila afirmativan odgovor. 

 

Vijećnica Maja Zelić je upitala u kojoj je fazi izrada Strategije razvoja Općine Klis i kakve su promjene 

nastale u prometovanju javnog linijskog prijevoza. 

Općinski načelnik izvijestio kako je izrada Strategije pri samom kraju, te će  ubrzo na javno savjetovanje. 

U Strategiju će biti uveden i projekt izmještanja zgrade lokalne samouprave, jer je cilj rasteretiti centar 

mjesta od prometnih gužvi. 

 

Na upit o linijskom prijevozu odgovorio je kako se sa tvrtkom Promet d.o.o dogovorila izmjena voznog 

reda linije 22, na način da će polazišna točka ubuduće biti u Klis-Brdu. Linija broj 33 (Klis-Kosa), će 

ubuduće (vjerojatno od 1. lipnja) produžavati do naselja Ozrna (kraj objekta Lovačke udruge). 

 

Vijećnica Vidošević je zamolila općinskog načelnika da stručne službe općinske uprave upute zahtjev 

HEP-u, kako bi se trafostanica u mjesto Konjsko (Vidoševići) pojačala strujnim naponom ili da se oformi 

nova, jer postojeća ne udovoljava potrebama kućanstava. 

 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te sjednicu zaključuje u 20,00 sati. 

KLASA: 021-05/22-01/01 

URBR: 2180-03-01-22-324 
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