
Z A P I S N I K 

 

 s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, održane dana 30. studenog 2021. godine  

u domu kulture na Klis Megdanu s početkom u 16:00 sati, pod propisanim epidemiološkim 

mjerama. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:  

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

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

 

ODSUTNI:  Ante Baturina i Danijela Vidošević. 

 

OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, pročelnik ureda načelnika Milan Kurtović, 

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

pročelnica upravnog odjela za proračun i financije Ksenija Glavina, ravnateljica Narodne 

knjižnice i čitaonice Lea Smodlaka i direktor komunalnog poduzeća Klis Andrejas Granić. 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.     

 

Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća, te se može pravovaljano raspravljati i 

odlučivati. 

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 9. Prihvaćanje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju 

 

točka 18. Prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Klis za 2020.godinu 

i Prihvaćanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokrića manjka 

proračuna Općine Klis za 2020.godinu; 

 

točka 42. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmijeni i dopuni odluke o povećanju iznosa 

sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2021. godini na području Općine i 

prijedloga Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 

2022. godini na području općine; 

 

točka 44. Prihvaćanje prijedloga Odluke o uvjetima opskrbe pitkom vodom stanovništva na 

području općine gdje nije izgrađen vodoopskrbni sustav. 

 

 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni kao i prijedlog da prisutni vijećnik Ivan Kalinić položi 

prisegu. 

 

Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg 

 

 

D N E V N I   R E D : 
 

Verifikacija zapisnika sa 3., 4., 5 i 6. sjednice općinskog vijeća općine Klis. 

 



 

1. Prihvaćanje prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture u općini Klis 

za 2022. godinu; 

2. Prihvaćanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini 

Klis za 2022. godinu; 

3. Prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u općini Klis za 2022. godinu; 

4. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u području socijalne skrbi općine 

Klis za 2022. godinu; 

5. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi općine Klis za 2022. 

godinu; 

6. Prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu općine Klis za 2022. 

godinu; 

7. Prihvaćanje prijedloga Proračuna općine Klis za 2022. godinu i projekcije za 

2023. i 2024.godinu; 

8. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna općine Klis za 2022. godinu; 

9. Prihvaćanje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju; 

10. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na 

području općine Klis za 2021. godinu; 

11. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Klis za 2021. godinu; 

12. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Proračuna općine Klis za 2021. godinu; 

13. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu  na području 

općine Klis za 2021. godinu; 

14. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

općine Klis za 2021. godinu; 

15. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi 

i demografskih mjera na području općine Klis za 2021. godinu; 

16. Prihvaćanje prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture  u općini Klis 

za 2020. godinu; 

            16. Prihvaćanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini 

                  Klis za 2020. godinu; 

            17. Prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje  

                  nezakonito izgrađenih zgrada u općini Klis za 2020. godinu; 

            18. Prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Klis za   

       2020.godinu i Prihvaćanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te 

       pokrića manjka proračuna Općine Klis za 2020.godinu; 

19. Prihvaćanje izvještaja o izvršenju Proračuna općine Klis  za razdoblje             

01.01.2021.      – 30.06.2021. godine; 

20. Izvješće o radu općinskog načelnika općine Klis; 

            21. Prihvaćanje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu općine Klis;  

            22. Prihvaćanje prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade; 

            23. Prihvaćanje prijedloga Odluke o uređenju prometa na području općine Klis; 

            24. Prihvaćanje prijedloga Odluke o grobljima na području općine Klis; 

            25. Prihvaćanje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i  

                  načinu držanja domaćih životinja; 

            26. Prihvaćanje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom  

                  redu. 



            27. Prihvaćanje prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje 

       i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području   

      općine Klis; 

            28. Prihvaćanje prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova; 

            29. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

                   djelatnostima na području općine Klis; 

            30. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim  

                   cestama na području općine Klis; 

            31. Prihvaćanje Odluke o dodjeli suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika  

                   Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu; 

32. Prihvaćanje Odluke o utvrđivanju brutto osnovice za obračun plaće djelatnika  

                   Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu; 

            33. Prihvaćanje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela općine Klis; 

            34.  Prihvaćanje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

                   Upravnih tijela općine Klis: 

            35. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine 

                   označene kao čest.zem. 2399/6 K.O. Prugovo; 

            36. Prihvaćanje prijedloga odluke o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine 

                   označene kao čest.zem. 3787/7 i 3787/17 K.O. Klis prema skici izrađenoj od  

                   strane tvrtke  “GIRUS” d.o.o. iz Splita; 

            37. Prihvaćanje Odluke povodom zamolbe za ucrtavanje pristupnog puta na  

                   nekretnini označenoj kao čest. zem. 1867/48 K.O. Konjsko; 

38. Prihvaćanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Klis za 

       2022. godinu;         

39.  Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Klis za   

        2020. godinu; 

40.  Prihvaćanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine      

Klis s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje: 

            41. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmijeni i dopuni odluke o povećanju iznosa    

       sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2021. godini na području   

       Općine i prijedloga Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje      

       djelatnosti vatrogastva u 2022. godini na području općine;  

42. Prihvaćanje prijedloga Izvansudske nagodbe između općine Klis i poduzeća 

“Čistoća” d.o.o. Split: 

 43. Prihvaćanje prijedloga Odluke o uvjetima opskrbe pitkom vodom stanovništva na 

       području općine gdje nije izgrađen vodoopskrbni sustav. 

44. Davanje ovlaštenja općinskom načelniku za pregovaranje za sanaciju kamenoloma 

      na području općine Klis; 

45. Vijećnička pitanja i  odgovori. 

 

 

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

S obzirom da je zbog opravdanih razloga vijećnik Ivan Kalinić prvi put prisutan 

novoizabranom sazivu ovog vijeća polaže propisanu prisegu.  

  

Jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 3., 4., 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis uz 

ispravak zapisnika sa 5. sjednice ovog vijeća na način da se u prisutne uvrsti i vijećnik Ivan 

Kalinić. 

 

 



 

Ad.1.; Ad.2.; Ad.3.; Ad.4.; Ad.5.; Ad.6.; Ad.7.; Ad.8.; 

Zbog međusobne povezanosti odnosno uvijetovanosti navedenih točaka dnevnog reda 

jednoglasno je zaključeno da se istodobno provede rasprava. Uvodno je općinski načelnik 

istaknuo kako se predlaže racionalizacija u trošenju sredstava za narednu godinu. Financirat 

će se sve uobičajene aktivnosti dok se od kapitalnih projekata predviđa: izgradnja sekundarne 

kanalizacijske mreže u naselju Klis, vodoopskrba naselja Vučevica, rekonstrukcija ceste kroz 

naselje Prugovo, realizacija projekta izgradnje Centra za obuku vatrogasaca, rekonstrukcija 

stare kliške ceste, evidentiranje postojeće asfaltirane prometnice Klis Varoš – Klis Kosa, 

sanacija ulice Brštanovo - Nisko, sanacija kanala oborinske odvodnje, daljnji postupak 

revitalizacije tvrđave Klis, uređenje igrališta u Prugovu, rekonstrukcija mjesnog doma u 

Klisu gdje je smještena općinska uprava, izrada planova prostornog uređenja, izrada 

Strategije razvoja općine, izrada projektne dokumentacije dječjeg vrtića u Klisu, izrada 

projektne dokumentacije za sportsku dvoranu, izrada projektne dokumentacije za ulicu 

Mezanovci, izrada dokumentacije odnosno uređenje prostora za ispraćaj pokojnika, uređenje 

nerazvrstanih cesta, digitalizacija općinske uprave te priprema dokumentacije za izgradnju 

solarne javne rasvjete. Vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako je današnji dnevni red 

sjednice preobiman te se teško snaći u materijalima. Također navodi, kako je po njoj, 

problematično financiranje određređenih projekata.  

 

Po zaključenju rasprave se donose: 

 

 

 

Ad.1. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

ODLUKA 

o Programu gradnje komunalne infrastrukture 

u općini Klis za 2022. godinu 

 

 

Ad.2. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

ODLUKA  

o Programu održavanja komunalne infrastrukture  

u općini Klis za 2022. godinu 

 

 

Ad.3. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

 

ODLUKA 

o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u općini Klis za 2022. godinu 

 

 

Ad.4. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 



 

 

 

ODLUKA 

o Programu javnih potreba u području socijalne skrbi općine Klis 

za 2022. godinu 

 

 

 

Ad.5. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

ODLUKA 

o Programu javnih potreba u kulturi općine Klis za 2022. godinu 

 

 

 

 

Ad.6. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

ODLUKA 

o Programu javnih potreba u sportu općine Klis za 2022. godinu 

 

 

Ad.7. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

ODLUKA 

o prihvaćanju Proračuna općine Klis za 2022. godinu 

i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

 

Ad.8. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

ODLUKA 

 o izvršenju Proračuna općine Klis za 2022. godinu 

 

Ad.9. 

Po uvodnom izvješću predsjednika vijeća, te provedene rasprave većinom glasova (9 za i 2 

suzdržana) se donosi 

 

O D L U K A 

o kreditnom zaduženju općine Klis 

 

 Ad.10.; Ad.11.; Ad.12.; Ad.13.; Ad.14.; Ad.15.  

 

Zbog međusobne povezanosti odnosno uvijetovanosti navedenih točaka dnevnog reda 

jednoglasno je zaključeno da se istodobno provede rasprava. Uvodno je općinski načelnik 



istaknuo kako se predlaže da se ovim izmijenama uskladi realno stanje izvršenja proračuna 

ove godine. Određene okolnosti kao što su pandemija utjecale su na dinamiku izvršenja 

proračuna za 2021. godinu. Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović, općinski načelnik je 

istaknuo kako su radovi na mrtvačnici Klis okončani. Vezano za rad ove mrtvačnice općinski 

načelnik je izvijestio kako će se za narednu sjednicu pripremiti odgovarajuća točka kojom će 

se poslovi njenog rada, odnosno obavljanja pogreba povjeriti Komunalnom poduzeću Klis 

d.o.o.  Najveći dio predloženih izmijena odnosi se na usklađenje radova u tvrđavi Klis, 

igralištu u Prugovu i mjesnom domu odnosno prostorijama općinske uprave. Po zaključenju 

rasprave se donose: 

 

Ad.10. (većinom glasova 9 za i 2 suzdražana) 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture 

na području općine Klis za 2021. godinu 

 

 

 

 

Ad.11. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području općine Klis za 2021. godinu 

 

 

 

Ad.12. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izmjena i dopuna proračuna općine Klis za 2021. godinu 

 

 

 

Ad.13. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu 

na području općine Klis za 2021. godinu  

Ad.14. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 



na području općine Klis za 2021. godinu 

 

 

 

Ad.15. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području 

socijalne skrbi i demografskih mjera na području općine Klis za 2021. godinu  

 

 

 

Ad.16.; Ad.17.; Ad.18.; Ad.19.; Ad.20.; Ad.21.  

 

Nakon jednoglasnog zaključka da se povede istodobna rasprava o navedenim točkama 

dnevnog reda općinski načelnik je istaknuo kako je prošla godina bila posebno izazovna zbog 

pandemije korona virusa. U toj situaciji teret krize preuzeli su i svi u sustavu ove jedinice 

lokalne samouprave. Redovni lokalni izbori provedeni su u svibnju ove godine te su protekli 

u tolerantnoj atmosferi. Sveukupno gledajući zbog navedenih razloga mogli bi biti zadovoljni 

situacijom u ovom kriznom razdoblju. Vijećnica Tina Jurić interesirala se za postupak 

provođenja dezinsekcije i deratizacije na području općine. Detaljno pojašnjenje podnio je 

pročelnik Zlatko Rožić. U svojoj raspravi vijećnica Mihovilović interesirala se za projekt 

izgradnje prometnice Mihovilovići – Kurtovići, preseljenje pošte u Klisu i negodovanje zbog 

načina dostave poštanskih pošiljki koje sada idu preko pošte 21204 Dugopolje. Po 

zaključenju rasprave se donose:  

 

 

Ad.16 (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izvješća o izvšenju Programa gradnje komunalne  

infrastrukture u općini Klis  za 2020. godinu 

  

 

Ad.17. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana)  

 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izvješća o izvšenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

općini Klis za 2020. godinu  

 

Ad. 18. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana)  

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje  

nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Klis za 2020. godinu  



 

 

Ad. 19. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine 

Klis za 2020. godinu  

  

 

Ad.20. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

O D L U K A  

o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna općine 

Klis za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine 

 

 

Ad. 21. (većinom glasova 9 za i 2 suzdržana) 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Klis 

 

 

Ad. 22. 

U svom izvješću predsjednik vijeća je kazao kako se prijedlogom ove odluke uklanjaju 

dvojbene situacije kod dosadašnje primjene u praksi. Činjenica je da se sa postojećim 

cijenama u odluci ne može postići kvaliteta komunalne infrastrukture kakvu bi željeli.  

Vijećnica Mihovilović smatra da prijedlog ove odluke nije dobar. 

Po zaključenju rasprave većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) se donosi 

 

O D L U K A 

o komunalnom doprinosu općine Klis 

 

 

Ad.23.  

Obrazloženje prijedloga odluke podnio je općinski nacelnik, a vijećnica Smiljana 

Mihovilović u svojoj raspravi je istaknula kako smatra da je predloženo poskupljenje veliko.  

Po zaključenju rasprave većinom glasova (9 za i 2 suzdržana) se donosi 

 

O D L U K A 

o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 

Ad.24.  

Sa sadržajem prijedloga odluke prisutne vijećnike je izvijestio pročelnik Zlatko Rožić. 

Posebno je istaknuo da se ovaj akt odnosi na područje naselja Klis, te je pribavljena 

prethodna suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i Županijeske Uprave za ceste. 



Općinski nacelnik ističe kako će se nakon ove odluke ustrojiti prometno redarstvo te će se, na 

upit vijećnika Milana Barića postaviti kamere sukladno financijskim mogućnostima. 

Vijećnica Mihovilović pozdravila je prijedlog ove odluke. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o uređenju prometa na području općine Klis  

 

 

Ad.25. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnio je pročelnik Zlatko Rožić. Posebno je istaknuo kako 

se istom detaljnije regulira način izgradnje grobnica na mjesnim grobljima u općini. Općinski 

nacelnik je najavio da će se na jednoj od narednih sjednica ovog vijeća pripremiti prijedlog 

odluke kojom će se poslovi sahrane povjeriti Komunalnom poduzeću Klis d.o.o.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o grobljima na području općine Klis 

 

Ad. 26. 

Sa sadržajem prijedloga Izmjena i dopuna odluke izvijestio je pročelnik Zlatko Rožić. U 

raspravi vijećnici su istaknuli kako je prijedlog teksta odluke dobar ali u praksi se uvijek 

ističu određeni problemi. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 

načinu držanja domaćih životinja; 

 

Ad. 27. 

Izvješće o predloženim mjerama odnosno izmjenama postojeće odluke podnio je pročelnik 

Zlatko Rožić. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

 

Ad.28. 

Obrazloženje predloženih Agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje I održavanje 

poljoprivrednih rudina podnijeli su općinski nacelnik i Zlatko Rožić. Cilj ovih mjera jeste 

smanjenje zapuštenih nekretnina u poljoprivrednom području kako bi se izvršila zaštita 

obrađivanog područja odnosno smanjila mogućnost od izbijanja požara. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

te mjerama zaštite od požara na području  općine Klis; 



 

 

 

 

Ad.29. 

Nakon obrazloženja prijedloga odluke od strane predsjednika općinskog vijeća, te rasprave u 

kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o privremenoj zabrani izvođenja radova; 

 

 

Ad.30. 

Sa predloženim izmjenama uvodno je izvijestio pročelnik Zlatko Rožić. Nakon rasprave u 

kojoj su sudjelovali prisutni članovi ovog vijeća jednoglasno se donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području općine Klis 

 

 

Ad.31. 

Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna odluke razložio je pročelnik Zlatko Rožić. Nakon 

rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području općine Klis; 

 

 

Ad.32. 

Uvodno izvješće je podnio općinski načelnik, a po zaključenju rasprave jednoglasno se 

donosi 

 

O D L U K A 

o dodjeli suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika 

Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu; 

 

Ad.33. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnio je općinski načelnik, a po zaključenju rasprave 

jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o utvrđivanju brutto osnovice za obračun plaće djelatnika 

Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu; 

 

 

Ad.34. 



Sa prijedlogom odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela prisutne vijećnike 

izvijestio je općinski načelnik. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

 

O D L U K A 

o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela općine Klis; 

 

Ad.35. 

Obrazloženje prijedloga odluke razložio je općinski načelnik, a po zaključenju rasprave 

jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Upravnih tijela općine Klis: 

 

Konstatira se da ovaj trenutak sjednicu napušta, zbog obveza vijećnica Stana Iva Vetma. 

 

 

 

Ad.36. 

Sa sadržajem prijedloga odluke izvijestio je Josip Didović, a nakon rasprave jednoglasno se 

donosi 

 

O D L U K A 

o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine 

označene kao čest.zem. 2399/6 K.O. Prugovo; 

 

 

 

Ad.37. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Josip Didović, a nakon rasprave jednoglasno se 

donosi 

 

O D L U K A 

o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine 

označene kao čest.zem. 3787/7 i 3787/17 K.O. Klis prema skici izrađenoj od 

strane tvrtke  “GIRUS” d.o.o. iz Splita; 

 

 

Ad.38. 

Uvodno izvješće podnijeli su Josip Didović i Zlatko Rožić, a po zaključenju rasprave 

jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o pokretanju postupka za ucrtavanje pristupnog puta na 

nekretnini označenoj kao čest. zem. 1867/48 K.O. Konjsko; 

 

Zadužuje se Vijeće mjesnog odbora Konjsko da ovom vijeću dostavi prijedlog naziva opisane 

ulice. 

 



Ad.39. 

Sa sadržajem prijedloga djelovanja izvijestio je Milan Kurtović. Nakon rasprave u kojoj su 

sudjelovali prisutni članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  

za Općinu Klis za 2022. godinu; 

 

 

Ad.40. 

Po izvješću Milana Kurtovića, te rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni članovi vijeća 

jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Klis za 

2020. godinu; 

 

 

Ad.41. 

Sa prijedlogom Godišnjeg plana izvijestio je Milan Kurtović. Nakon rasprave jednoglasno se 

donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine      

Klis s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje: 

 

Konstatira se da u ovaj trenutak zbog obveza sjednicu napušta vijećnica Tina Jurić. 

 

Ad.42. 

Obrazloženje prijedloga odluka podnio je općinski načelnik. Posebno je istaknuo da se 

sredstva ulažu u bolju opremljenost društava.  Nakon rasprave  jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o izmijeni i dopuni odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti 

vatrogastva u 2021. godini na području Općine i  Odluka o povećanju iznosa sredstava 

za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2022. godini na području općine; 

 

Ad.43. 

Obrazloženje prijedloga nagodbe iznio je Josip Didović. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi  

 

O D L U K A 

o prihvaćanju prijedloga Izvansudske nagodbe između općine Klis i poduzeća 

“Čistoća” d.o.o. Split: 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma da opisanu nagodbu ovjeri. 

 

 



Ad.44. 

U uvodnom izvješću općinski načelnik ističe da se ovom odlukom prvenstveno regulira 

opskrba pitkom vodom stanovništva na područjima gdje nije izgrađen vodoopskrbni sustav. 

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o uvjetima opskrbe pitkom vodom stanovništva na području općine gdje nije izgrađen 

vodoopskrbni sustav. 

 

Ad.45. 

U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo kako se radi o kamenolomima odnosno 

tupinolomu koji su pred zatvaranjem. Stoga je potrebno da se Općina aktivno uključi u proces 

donošenja planova sanacije tih područja.  

Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi 

 

O D L U K A 

o dodjeli ovlaštenja općinskom načelniku za pregovaranje u postupku sanacije 

kamenoloma odnosno tupinoloma na području općine Klis; 

 

 

Ad.46. 

Tijekom vijećničkih upita vijećnica Smiljana Mihovilović zatražila je informacije vezane uz 

izgradnju vatrogasnog centra. Dostupne podatke iznio je općinski načelnik. 

 

 

 

Predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te sjednicu zaključuje u 18:40 sati. 
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ZAPISNIK SASTAVIO                                                                    PREDSJEDNIK  
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