
 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 17. listopada 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, Tina 

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

Mihovilović 

ODSUTNI: Maja Zelić – opravdan izostanak 

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

Perić. 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović, te predlaže da se 

minutom šutnje oda počast preminulima u domovinskom ratu.    

Konstatira se da je prisutna većina članova općinskog vijeća, te se može pristupiti 

pravovaljanom donošenju odluka. 

 

Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red izmjene i dopune je predložio predsjednik vijeća 

i to na način da se uvrste točke, odnosno dopune postojeće: 

točka 13. „Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju imena 

ulica na području Općine Klis“; 

točka 14.  „Prihvaćanje Odluke o Izmjeni i dopuni registra nerazvrstanih cesta na području 

Općine Klis“; 

točka 15. „Prihvaćanje prijedloga Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture 

javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim kao dio čest.zem. 2376/2, 2377, 

2459/18 i 2459/19, sve K.O. Prugovo. 

 

 



Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.  

Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg 

___________________________________________________________________________ 

D N E V N O G     R E D A 

 

Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice vijeća  

 

1. Upoznavanje vijećnika sa novim sustavom rada trgovačkog društva Promet d.o.o, te 

rasprava o prijedlozima i inicijativama o autobusnim linijama na području Općine 

Klis; 

2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika upravnih tijela Općine Klis; 

3. Rasprava povodom zamolbe Ivane Kurtović iz Klisa (ustupanje dijela zemljišta u 

koncesiju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti); 

4. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju kupnje nekrenina označenih kao: 5528/2, 

5529, 5530 i 5531, sve K.O Klis; 

5. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Klis za 2022. godinu; 

6. Prihvaćanje Odluke o pokretanju natječaja za osnivanje prava građenja na 

nekretninama u vlasništvu Općine Klis radi izgradnje obiteljske kuće, s mogućnošću 

otkupa nekretnine i to za nekretnine označene kao: 6/20 K.O Prugovo i 5543/11 K.O 

Klis, te usvajanje izmjene uvjeta natječaja; 

7. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima 

sufinanciranja programa privatnih dječjih vrtića za korisnike s područja Općine Klis; 

8. Prihvaćanje prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Klis; 

9. Izvještavanje i upoznavanje vijećnika o presudi Županijskog suda pod poslovnim 

brojem: Gž-1345/2022-3 u pravnoj stvari tužitelja SALONA GRADITELJ; 

10. Prihvaćanje prijedloga Zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Klis; 

11. Prihvaćanje Odluke o pokretanju postupka preimenovanja ulice – povodom zamolbe 

VMO Korušce; 

12. Vijećnička pitanja i odgovori 

      

 

Dnevni red se jednoglasno prihvaća, te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom. 

 

JEDNOGLASNO, ( 12 glasova ZA), verificira se zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća. 

 

 

Ad.1. 

Općinski načelnik je podnio uvodno izvješće i upoznao vijećnike s novostima u načinu 

poslovanja tvrtke Promet Split. Uvodi se e-ticketing sustav, kroz koji je planirana online 

kupnja voznih karata, te automatiziranost kupnje karata u busevima. Također, tvrtka je 

obnovila svoj vozni park putem EU sredstava kroz urbanu aglomeraciju grada Splita 

Od 1. siječnja 2023. godine kreće i novi način obračuna troškova za svaku općinu i grad na 

način da svaka lokalna samouprava kreira liniju u svojoj zoni, te je mišljenja da će ovakav 

način smanjiti i troškove sufinanciranja Prometa. 



Planiran je i novi način prometovanja linije br. 22, na način da će linija produžiti svoje 

kretanje i na Klis-Brdo (gdje će joj biti i okretište). 

Isto tako, linija br. 33. će dobiti novo okretište i produžiti vožnju do lovačkog doma u Klis 

Ozrni. 

Razmišlja se i o tome da jedan mini bus na liniji br. 33. poveže naselje Klis-Kosa sa centrom 

Klisa, o čemu će se i naknadno raspravljati. 

 

U otvorenoj raspravi vijećnik Ivica Bralić je zamolio da mu se pojasni novi cjenik Prometa, te 

mu je predsjednik vijeća detaljno obrazložio. 

 

Vijećnik Igor Vrvilo je upitao vrijede li personalizirane putne karte učenika na liniji 

Brštanovo-Split i za zonu Kaštela (obzirom da ima djece koja pohađaju i školu u Kaštelima). 

Na ovo pitanje je donesen zaključak kako će pročelnica za opće poslove uputiti službeni upit 

upravi Prometa d.o.o. 

 

Po završetku rasprave, JEDNOGLASNO (sa 12 glasova ZA) donosi se  

  

ZAKLJUČAK 

o usvajanju izvješća načelnika o poslovanju 

tvrtke Promet d.o.o 

 

Ad.2. 

Uvodno izvješće je podnijela pročelnica Perić i izvijestila kako je postojeću Odluku o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika potrebno promijeniti zbog upute 

nadležnog ministarstva i to u dijelu naziva pojedinih mjesta koje se odnose na službenike 

koje rade na EU projektima. 

 

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

 

 

ODLUKA 

o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika upravnih tijela Općine Klis 

 

Ad.3. 

Uvodno izvješće je podnio predsjednik vijeća, upoznavši vijećnike sa pristiglom zamolbom 

stranke Ivane Kurtović, a za ustupanje dijela zemljišta u koncesiju za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti. Stava je da je pozitivna namjera otvaranja dodatne ugostiteljske djelatnosti na 

području Klisa, ali da o lokaciji trebaju odlučiti vijećnici. 

 

U otvorenoj raspravi, pročelnik Zlatko Rožić ističe kako bi trebalo razmisliti o drugoj 

lokaciji, jer je na tom dijelu koje stranka zahtijeva izdana lokacijska dozvola za proširenje 

ceste. Također napominje, obzirom da je planirana skora izgradnja novog vrtića, da se možda 

i pojavi potreba za dodatnom trafostanicom na tom području. 

 

Vijećnica Smiljana Mihovilović pozdravlja namjeru otvaranja nove ugostiteljske djelatnosti, 

ali je također mišljenja da se razmisli o drugoj lokaciji. 

Nakon rasprave, donesen je zajednički zaključak da je vijeće suglasno sa otvaranjem 

ugostiteljske djelatnosti, ali da investitor predloži neku drugu lokaciju. 



Ad.4. 

Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik, te je prilikom izlaganja podsjetio prisutne kako 

je Općina Klis već davno napravila idejni projekt dvorane koja bi bila smještena uz centralnu 

školu Petra Kružića u Klisu. 

Taj projekt je nadležno ministarstvo odbilo uz obrazloženje da parking ne može biti na krovu 

dvorane. 

U međuvremenu krenulo se u izradu projektne dokumentacije Klis centar i Brdo, s kojim je 

cilj kompletnu zgradu općinske uprave izmjestiti na novu lokaciju u naselju Klis Brdo s 

namjerom rasterećenja prometnih gužva u centra mjesta. 

Također, na toj novoj lokaciji bi se gradila i nova škola sa dvoranom. Za potrebe realizacije 

navedenog Općina Klis mora otkupiti zemljište koje je u privatnom vlasništvu. 

 

U otvorenoj raspravi vijećnica Smiljana Mihovilović je podržala ideju, ali je zabrinula 

kvadratura, tj. koliko se površine namjerava kupiti. 

Predsjednik vijeća se nadovezao na riječi načelnika i istaknuo kako kupnjom ovih čestica 

zemalja, Općina Klis dobiva iskoristivih 10 000 m2 zemljišta i da bi svakako trebalo tome 

težiti. 

Također, ista vijećnica je upozorila da treba biti pažljiv u pregovorima sa vlasnicima zemalja, 

te je upitala postoji li mogućnost da se izmjesti i lokalni DVD. 

Općinski načelnik je odgovorio kako će se napraviti detaljan plan uređenja budućeg centra. 

 

Vijećnik Milan Barić je konstatirao da se na tom budućem centru nalazi dosta stambenih 

objekata, te je pokazao zabrinutost može li se zamišljeni projekt uklopiti u tu lokaciju. 

Općinski načelnik je odgovorio kako uopće nema puno kuća, a koje su i postojeće, neće se 

dirati niti zahtijevati što od mještana. 

 

Vijećnica Tina Jurić je pohvalila namjeru vodstva Općine Klis i rekla kako joj se lokacija 

dopada baš iz razloga što je na spoju zagorskog dijela općine Klis i samog Klisa. 

 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je iskazala zabrinutost zbog toga što se i na sličan način 

planirala i realizirala kupnja uske čestice zemlje u centru Klisa (nasuprot nogometnog 

igrališta) i sada stoji neiskorištena. 

Predsjednik vijeća je upoznao vijećnicu i ostale sa iskazom interesa privatnika upravo za tu 

zemlju, na kojoj bi investitor smjestio dućan i cca 80 parkirnih mjesta. 

 

Po okončanju rasprave, JEDNOGLASNO (sa 12 glasova ZA) se donosi 

 

ODLUKA 

o pokretanju postupka kupnje nekretnina označenih kao 

čest.zem. 5528/2, 5529, 5530 i 5531, sve K.O Klis 

 

Ad.5. 

Uvodno izvješće podnosi općinski načelnik uz objašnjenje kako je u Izmjene i dopune 

Programa održavanja komunalne infrastrukture stavljen iznos za asfaltiranje cesta koje su u 

jako lošem stanju. 

 

Vijećnik Ivica Bralić je postavio upit je li se može ulica Barići u Klis Kosi produljiti za još 50 

metara. 

Također, vijećnica Mihovilović pita nadležne zašto nije dovršena sanacija zida kod istoimene 

ceste. 



Pročelnik Rožić je odgovorio da će provjeriti o čemu se radi na terenu, no ako zid bude s 

gornje strane ceste, to ne spada u ingerenciju općine da sanira. 

 

Po završetku rasprave, JEDNOGLASNO (sa 12 glasova ZA) se donosi 

 

ODLUKA  

o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Klis za 2022. godinu 

 

 

 

Ad.6. 

Predsjednik vijeća je obavijestio nazočne da postoji interes za osnivanje prava građenja radi 

izgradnje obiteljske kuće na području Prugova, te da Općina Klis namjerava krajem godine ili 

početkom sljedeće na isti način omogućiti pravo građenja na čest.zem. 5543/11 K.O Klis u 

naselju Klis-Brdo, gdje bi se formiralo cca 20 čestica. 

Također, predlaže da se zbog atraktivnosti lokacije prihvati i izmjena uvjeta natječaja i to da 

pravo prijave na isti imaju samo stanovnici s prebivalištem na području Općine Klis. 

 

U raspravi je vijećnica Smiljana Mihovilović upitala planira li se na toj novoj lokaciji i 

izgradnja kanalizacijske mreže, na što je odgovorio općinski načelnik kazavši da će se to 

rješavati kroz izgradnju kanalizacije sredstvima urbane aglomeracije. 

 

Po završetku rasprave, JEDNOGLASNO (sa 12 glasova ZA) donosi se 

 

ODLUKA 

o pokretanju postupka natječaja za osnivanje prava građenja 

na nekretninama u vlasništvu Općine Klis, radi izgradnje obiteljske kuće, s mogućnošću 

otkupa nekretnine i to za čest.zem. označene kao 6/20 K.O Prugovo 

I 5543/11 K.O Klis 

 

Prihvaća se predložena promjena uvjeta natječaja. 

 

 

 

Ad.7. 

Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik naglasivši kako do otvaranja vlastitog vrtića kao 

ustanove treba postaviti realnu cijenu pohađanja vrtića koja će biti optimalna za roditelje i 

općine koja sufinancira pojedine programe. 

U ekonomskoj analizi kao i obavljenim sastancima sa predstavnicima privatnih vrtića, došlo 

se do računice koja je optimalna za obe strane u smislu izjednačavanja cijena vrtića u javnim 

i privatnim ustanovama. Dogovorena cijena koja je sastavni dio Odluke će biti važeća do 

kraja godine, a o eventualnoj promjeni će se odlučiti do kraja tekuće ili početkom sljedeće 

godine. 

Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku što su se cijene izjednačile, tim više zbog pritiska  

naselja Mezanovci. 

 

 

 



 

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

 

ODLUKA 

 o prihvaćanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima 

sufinanciranja programa privatnih dječjih vrtića za korisnike s područja  

Općine Klis 

 

 

Ad.8. 

Uvodno izvješće je podnijela pročelnica Perić, upoznavši prisutne sa novom Odlukom koja 

definira postupak zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Klis. 

Upoznala je vijećnike da Odluka usklađena sa važećim Zakonom, te se u njoj detaljno i 

transparentno prikazuje postupak davanja u zakup i prodaje prostora u vlasništvu ove JLS. 

 

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

 __________________________________________________________________________ 

 

ODLUKA 

o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Klis 

 

Ad.9. 

Predsjednik vijeća je upoznao prisutne kako je pristigla presuda županijskog suda u kojoj je 

Općina Klis kao jedna od tri tužene jedinice lokalne samouprave izgubila spor, te je dužna 

uplatiti iznos po presudi u korist tužitelja - SALONA GRADITELJ. 

Vijećnicima je obrazložio kako su se prije 20 godina gradili stanovi za branitelje, gdje su 

jedinice lokalne samouprave bile dužne izgraditi komunalnu infrastrukturu za te stanove. 

Tadašnja cifra je iznosila oko cca 300.000,00 kn. Općine koje su navedene u presudi su 

smatrale kako je protuzakonito vršiti ulaganja u drugu jedinicu lokalne samouprave (grad 

Solin), pa stoga nisu izvršile navedeno. 

U međuvremenu se pokrenuo sudski postupka u kojemu  su 2 presude išle u koristi Općine 

Klis, no Vrhovni sud je poništio te presude i naložio plaćanje, čiji je iznos godinama porastao 

do 1 mil. kn. 

Predsjednik vijeća i općinski načelnik smatraju da nema smisla tražiti reviziju presude 

Vrhovnog suda i da se iznos i presude mora podmiriti, te se nada da je ovo zadnji sporni 

predmet koji je zatekao Općinu Klis iz prošlih godina. 

 

Vijećnici se smatraju upoznati sa iznesenim izvješćem o presudi. 

 

Ad.10. 

Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik i obavijestio prisutne kako na području cijele 

Općine Klis, koja je prostorno velika, postoji jedan imenovani mrtvozornik. 

Zamolbu za imenovanje drugog mrtvozornika je usmenim putem iskazala dr. Roberta Andrea 

Tešija, te se općinski načelnik složio da bi imenovanjem i drugog mrtvozornika Općina Klis 

imala na raspolaganju u slučaju nečije smrti doktora koji će pravovremeno izići na teren. 

Upoznao je vijećnike da Rješenje o imenovanju mrtvozornika, kao i plaćanje istoga se 

izvršava iz proračuna SDŽ. 

 

 



 

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

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Klis 

 

Ad.11.  

Uvodno izvješće je podnio pročelnik Rožić te upoznao vijećnike sa pristiglom zamolbom 

VMO Korušce za uvrštenje ulice u registar nerazvrstanih cesta, te preimenovanje ulice u 

naselju. 

Ove promjene iziskuju i radnje koje nije moguće obaviti odmah, pa predlaže vijeću da se 

donese očitovanje da se krene u postupak, te se za neku od sljedećih sjednica dostave spremni 

materijali. 

 

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

 

ODLUKA 

o pokretanju postupka preimenovanja ulice povodom 

zamolbe VMO Korušce 

 

Ad.12 i Ad.13 

Uvodno izvješće je podnio pročelnik Rožić te je upoznao vijećnike da se zbog zakonskog 

usklađivanja moraju donijeti priložene Odluke, a vezane za ulicu Iza grada u Klisu. 

 

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

Ad.12 

ODLUKA 

o Izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju imena ulica 

na području Općine Klis 

Ad.13. 

ODLUKA 

o Izmjeni i dopuni registra nerazvrstanih cesta 

na području Općine Klis 

 

 

Ad.14. 

Uvodno izvješće je podnio pročelnik Rožić te istaknuo kako se u važećoj Odluci o 

utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi u naselju 

Prugovo, potkrala greška u tekstu, te se zbog toga predlaže donošenje izmjene. 

 

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

 

ODLUKA 

o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra 

u općoj uporabi na nekretninama označenim kao čest.zem. 

2376/2, 2377, 2459/18 i 2459/19, 

sve K.O Prugovo 

 



 

Ad.15 

Predsjednik vijeća je upoznao vijećnike da su se pojavio interes za kupnju zemljišta po 

dostavljenoj skici, koja je površine 654 m2 i za koju već postoji službena procjena, pa 

predlaže vijeću da se pokrene postupak prodaje. 

 

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

 

ODLUKA  

o pokretanju postupka prodaje nekretnine, označene kao čest.zem. 3874/1 K.O Klis 

površine 654 m2 

 

 

Ad.16. 

Vijećnica Danijela Vidošević je uputila pitanje načelniku kada se planira pojačati napon 

struje na postojećoj trafostanici u Konjskom, te izgradnja nogostupa kraj crkve. 

Općinski načelnik je odgovorio kako je već poslan službeni dopis HEP-u, a za nogostupe će 

se poslati dopis Županijskoj upravi za ceste da uvrsti u svoje planove. 

Također, vijećnica je upitala pročelnika Rožića kada se planira asfaltiranje ulice Brkljačići 

(put asfaltne baze). 

Na pitanje je odgovorio općinski načelnik da će isto biti izvršeno do kraja tekuće godine. 

 

Vijećnica Tina Jurić je upitala načelnika kada se planira početak radova na cesti kroz 

Prugovo i što će se poduzimati za otkup privatnih zemljišta za realizaciju ovog projekta. 

Općinski načelnik je odgovorio da radovi kreću uskoro, te da je općina dobro ispitala 

postupak obeštećenja fizičkih osoba oko zemljišta, te da će taj postupak provoditi Hrvatske 

ceste, a ne Općina Klis. 

 

Vijećnica Smiljana Mihovilović je postavila upit načelniku planira li se racionalizacija 

potrošnje električne energije, u smislu uštede javne rasvjete u noćnim satima, kao i na 

reflektorima na nogometnom igralištu. 

Načelnik je upoznao vijećnicu s mjerom Vlade RH, koja je općine i gradove stavila pod 

zaštićene potrošače, tj. gospodarstvenike, tako da će potrošnja električne energije praktički 

ostati u istim iznosima, bez obzira na poskupljenje. 

Također, vijećnica je postavila upit kada se planiraju postaviti dugi usporivači brzine kroz 

Belinovaču. 

Načelnik je odgovorio da se čeka potez Županijske uprave za ceste. 

 

Vijećnik Milan Barić je zamolio da se provjeri građevinski projekt izgradnje zgrade u Klisu, 

jer je mišljenja da je privatni investitor zadire u pojas ceste koja tu prolazi. 

Zaključeno je kako će pročelnik Rožić izići na teren i provjeriti isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te sjednicu zaključuje u 19,55 sati. 

 

KLASA: 024-03/22-01/08 

UR.BROJ: 2180-03-02-22-2 

Klis, 17. listopada 2022. godine 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                PREDSJEDNIK  

                                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                                                                                                                  

       Mila Perić, v.r                                                                                 Josip Didović, v.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


