ZAPISNIK
s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 13. srpnja 2017. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Maja Zelić, Igor Vrvilo, Renata Karaman,
Tina Jurić, Kažimir Radić, Ivica Bralić, Ivan Kalinić, Dejan Glavina, Ante Radoš i Ante Rizvan.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Sjednici su nazočni svi članovi Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Minutom šutnje odaje se počast svim umrlim braniteljima.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednika općinskog vijeća da se dostavljeni, pisani
dnevni red nadopuni točkom 23.: „Izbor potpredsjednika općinskog vijeća općine Klis“, te
prijedlog vijećnika Ante Rizvana da se iz točke 19. „ispuste“ riječi za izradu nacrta.
Nakon toga predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg
DNEVNOG
-

REDA

Verifikacija zaposnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice općinskog vijeća.

1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Klis za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30.
lipnja 2016. godine;
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području općine Klis
za 2016. godinu;
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Klis za 2016. godinu;
5. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Klis za 2016. godinu;
6. Prihvaćanje prijedloga Odluke o načinu pokrića gubitaka u 2016. godini;
7. Prihvaćanje prijedloga Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za
razvoj Općine Klis;
8. Prihvaćanje prijedloga Odluke o davanju u zalog nekretnina u vlasništvu Općine Klis u
svrhu izdavanja avansne garancije;
9. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju Povjerenstva općinskog vijeća zaduženog za
pripremu i provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu ove jedinice lokalne
samouprave;
10. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu
Općine Klis;
11. Dodjela ovlaštenja Komisiji za pripremu i pokretanje postupka prodaje nekretnina iz
točke 10. ;
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12. Prihvaćanje Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području općine
Klis;
13. Izvješće općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Klis za
2016. godinu;
14. Prihvaćanje prijedloga Odluke o dopuni registra nerazvrstanih cesta na području općine
Klis;
15. Prihvaćanje prijedloga Izmjena i dopuna Rješenja o određivanju imena ulica na području
općine Klis (primorski dio);
16. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za Statut i
Poslovnik;
17. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za prostorno
uređenje;
18. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju članova odbora za dodjelu javnih priznanja i nagrada
općine Klis;
19. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za izradu Odluke o
komunalnom redu;
20. Prihvaćanje Plana i programa deratizacije i dezinsekcije na području općine Klis za
2017. godinu;
21. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka javnog
nadmetanja za obavljanje komunalnih djelatnosti;
22. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Klis;
23. Prihvaćanje Odluke o izboru potpredsjednika vijeća općine Klis.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Tijekom verifikacije zapisnika vijećnici Ante Rizvan i Smiljana Mihovilović su upozorili da se
još uvijek ne provodi Odluka o tonskom snimanju sjednica ovog vijeća. Zbog toga će biti
suzdržani. Većinom glasova (10 za i 3 suzdržana) se verificira zapisnik sa 1. (konstituirajuće)
sjednice vijeća.
Ad.1.
Vijećnik Kažimir Radić podnio je dva pisana upita koji se odnose na ukupan broj posjetitelja na
Tvrđavi Klis za 2016. godinu i upit na ostvarene troškove za radove sportskog centra u
Brštanovu. Vijećnica Smiljana Mihovilović je ponovno upitala kada će se osigurati prostorije
za rad registriranih političkih stranaka te zatražila odluku o početku postupka javne nabave,
odluku o odabiru izvođača i ugovor sa izvođačem radova na izradnji mrtvačnice i parkinaga u
Klisu. Načelnik je kazao kako će se ispitati mogućnost osiguranja odgovarajućih prostorija u
objektu bivšeg Doma zdravlja, a što se tiče izgradnje mrtvačnice sva dokumentacija je
dopstupna na odgovarajućim internetskim stranicama. Na upit vijećnika Ivana Kalinića načelnik
je obavijestio vijećnike kako se nije suglasio sa zahtjevom Vijeća mjesnog odbora Broćanac, te
da su u postavljanju javne rasvjete prioritet imale spojne prometnice. Vijećnik Ante Rizvan je
zatražio dokument odnosno izjavu kojom se općina obvezala na izgradnju infrastrukture na
lokaciji budućeg sveučilišnog kampusa pozivajući se na tekst u glasniku općine. Nismo preuzeli
nikakvu obvezu odgovorio je načelnik.
U nastavku, vijećnik Rizvan je zatražio da Komunalno poduzeće Klis do.o. i Poduzetnički
inkubator Klis dostave pisana izvješća Vijeću o svom radu odnosno izvršavanju planova.
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Ad.2.;Ad.3.;Ad.4;Ad.5. i Ad.6.
Detaljno obrazloženje prijedloga podnijela je gđa. Ksenija Glavina. Vijećnica Smiljana
Mihovilović je kazala kako nema smisla raspravljati o izvješću za šest mjeseci protekle godine
kad je ono obuhvaćeno proteklim cjelogodišnjim izvješćem. Vezano za točku 6. prijedloga
Odluke dnevnog reda načelnik je kazao kako se ovdje radi o garanciji da će izvođaču biti
izvršena isplata za ugovorene radove. U nastavku, načelnik je podsjetio da je izmijenjeno oko
2000 rasvjetnih tijela, na Tvrđavi Klis je uređen reprezentativni centar te je otovrena i Narodna
knjižnica i čitaonica u Klisu. Pored toga posebnim Ugovorom općina je dobila sredstva za
sanaciju nerazvrstanih cesta na području općine. Veći dio tih sredstava je uložen u zagorski dio
općine jer se u samom naselju Klis zbog izgradnje kanalizacijskog sustava očekuje i kopanje
prometnica. Završena je i pristupna cesta sa pripadajućom infrastrukturom na potezu
Belimovača-Megdan. Dosta projekata općina je prijavila na različite natječaje ali dio nije
prošao. Izrađuje se i šumska cesta od naselja Nisko prema području Općine Lećevica. U tijeku
je i izgradnja mrtvačnice sa pripadajućim parkingom u naselju Klis, te je vidljivo da se radi na
velikim projektima. Vijećnica Smiljana Mihovilović je upozorila kako izvješća o radu za
proteklu godinu nisu ranije stavljena na dnevni red ovog vijeća, te je očito da troši više nego
što proračunski prihodi općine mogu podnijeti. Također, vijećnica je kazala kako nema
analitike financijskih sredstava koje su dodijeljene udrugama. Također, odgovarajući Programi
nisu dostavljeni vijeću. Vijećnica je upozorila na velike izdatke izvršene kroz poziciju
intelektualnih usluga, te reprezentaciju. Upozorila je da se osnivanjem Komunalnog poduzeća
očekivalo smanjenje izdataka za komunalno održavanje te bi vijećnici morali znati što se
dešava u komunalno poduzeću Klis d.o.o. i Poduzetničkom inkubatoru Klis. Predsjednik
općinskog vijeća je kazao kako će se izvješće o financiranju udruga dostaviti ovom vijeću. U
odgovoru načelnik je kazao kako tvrtke u vlasništvu općine dobro obavljaju svoj posao. Što se
tiče intelektualnih usluga veći dio je odvojen za plaćanje usluga odvjetnika u postupcima
uknjižbe nekretnina. Kad su u pitanju izdaci za reprezentaciju tu su troškovi povodom
obilježavanja dana Općine, kliškog kulturnog ljeta, pokloni i slično. Vijećnik Ante Rizvan je
kazao kako je evidentan trend rasta minusa u Proračunu Općine. Stoga je moguće da dođe do
blokade rada Općine, te upitao kako je dug nastao. U nastavku, vijećnik Rizvan je upozorio na
nedostupnost financijskih izvješća trgovačkih društava u vlasništvu Općine. Nema nikakvih
podloga za izračun prihvatljivosti njihova rada., te se povećao broj korisnika proračuna. Vidi se
da je bilo i nerada u ranijem periodu, te iznio mišljenje kako smatra da je uknjiženo premalo
nekretnina u vlasništvu općine. Smatra da je pročelnik mogao više izvršiti uknjižbi.
Odgovoreno je da su se proteklih 20 godina propisi mijenjali, te je i sustav države uvidio na
probleme sa nekretninama. Vidljivo je da država iznalazi lakše modele kako bi jedinice lokalne
samouprave mogle doći do svojih nekretnina. Vijećnica Maja Zelić je kazala kako se ovo vijeće
redovito na sjednicama obavještava o radu tj. projektima koji su u tijeku.
Po zaključenju rasprave izvješća pod Ad.2.;Ad.3.;Ad.4. i Ad.5. se primaju na znanje.
Većinom glasova (9 za i 4 suzdržana) se donosi
ODLUKA
o načinu pokrića gubitaka u 2016. godini

Ad.7.
Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Milan Kurtović, a po zaključenju rasprave većinom
glasova (12 za i 1 suzdržan) se donosi
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ODLUKA
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja
za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa
za razvoj Općine Klis

Ad.8.
Obrazloženje prijedloga Odluke podnijela je vijećnica Maja Zelić. Trošimo novac najprije iz
svog Proračuna a tek onda tražimo sredstava u drugih – kazala je vijećnica Smiljana
Mihovilović. Načelnik je kazao kako je ova Odluka garancija da će sredstva biti isplaćena
izvođaču radova. Vijećnik Rizvan kazao je kako je Poduzetnički inkubator trebao pripremiti
detaljnije obrazloženje. Po zaključenju rasprave većinom glasova (9 za, 3 protiv i 1 suzdržan)
se donosi
ODLUKA
o davanju u zalog nekretnina u vlasništvu Općine Klis
u svrhu izdavanja avansne garancije

Ad.9.;Ad.10. i Ad.11.
U izvješću načelnik je istaknuo kako je potrebno da Općina racionalizira izdatke te poveća
prihode. To uključuje i prodaju dijela uknjiženog zemljišta. Na upit vijećnika Kažimira Radića
koje su nekretnine uknjižene predsjednik vijeća je kazao kako je to urađeno sa cca 40-tak
nekretnina. Vijećnica Mihovilović pozdravlja ovu Odluku. Po zaključenju rasprave većinom
glasova (12 za i 1 suzdržan) se donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva općinskog vijeća
zaduženog za pripremu i provođenje postupka prodaje nekretnina
u vlasništvu ove jedinice lokalne samouprave
U Povjerenstvo se imenuju:
1. JOSIP DIDOVIĆ;
2. MILAN KURTOVIĆ;
3. MARKO GALIĆ;
4. DENIS FRANIĆ i
5. JELENA BRALIĆ.
Također potvrđuje se i Odluka općinskog vijeća općine Klis iz 12 mjeseca 2016. godine.
Većinom glasova (11 za i 2 protiv) dodjeljuje se ovlaštenje Komisiji za pripremu i pokretanje
postupka prodaje nekretnina iz prethodne točke.
Ad.12.
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Uvodno izvješće podnijeli su Milan Kurtović i Jakov Vetma. U svojoj raspravi vijećnik Kažimir
Radić je zatražio da se DVD Klis obavijesti o potrebi pojačanja noćnih dežurstava kroz osmi
mjesec. Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
Plan operativne primjene programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2017. godini na području općine Klis

Ad.13.
Po uvodnom izvješću općinskog načelnika i Milana Kurtovića većinom glasova (12 za i 1
suzdržan) se prihvaća
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Klis za 2016. godinu
Ad.14.
Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića jednoglasno se donosi
ODLUKA
o dopuni registra nerazvrstanih cesta
na području Općine Klis
Ad.15.
Sukladno odlučenom u prethodnoj točci jednoglasno se donose
Izmjene i dopune Rješenja o određivanju imena ulica
na području općine Klis (primorski dio)
Ad.16.
Predsjednik Općinskog vijeća je izvijestio da je postignut međustranački dogovor te se
jednoglasno donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Komisije
za Statut i Poslovnik
Za članove Komisije za Statut i Poslovnik Općine Klis imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

JOSIP DIDOVIĆ,
za predsjednika;
RENATA KARAMAN,
za člana;
MAJA ZELIĆ,
za člana;
SMILJANA MIHOVILOVIĆ,
za člana i
ANTE RIZVAN
za člana.

Ad.17.
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Sukladno međustranačkom dogovoru jednoglasno je donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Savjeta za prostorno uređenje
Za članove Savjeta za prostorno uređenje Općine Klis imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

JOSIP DIDOVIĆ;
IVICA VETMA;
MILAN KURTOVIĆ;
DINKO BRKLJAČIĆ i
MARKO RADIĆ.

Ad.18.
Također sukladno međustranačkom dogovoru jednoglasno se donosi

ODLUKA
o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja i nagrada
Općine Klis
Za članove Odbora za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Klis imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

IVICA BRALIĆ;
IGOR VRVILO;
TINA JURIĆ;
ANTE RADOŠ i
MAJA VRGOČ.

Ad.19.
Sukladno međustranačkom dogovoru jednoglasno se donosi

ODLUKA
o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu izrade prijedloga
Odluke o komunalnom redu Općine Klis
U Povjerenstvo za pripremu izrade prijedloga Odluke o komunalnom redu Općine Klis
imenuju se:

1. IVAN KALINIĆ;
2. ANDREJAS GRANIĆ;
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3. DEJAN GLAVINA;
4. SANDRA BOŽINOVIĆ i
5. SMILJANA MIHOVILOVIĆ.
Ad.20.
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Plana i programa deratizacije i dezinsekcije
na području općine Klis za 2017. godinu
Ad.21.
Prema međustranačkom dogovoru jednoglasno se donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja
za obavljanje komunalnih djelatnosti
U Povjerenstvo se imenuju:
1. IGOR VRVILO;
2. ANDREJAS GRANIĆ;
3. JOSIP DIDOVIĆ;
4. IVO IVANKOVIĆ i
5. MARINKO GUSIĆ.
Ad.22.
Nakon uvodnog izvješća općinskog načelnika, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o izradi Strategije razvoja turizma Općine Klis
Ad.23.
Sukladno međustranačkom dogovoru jednoglasno se donosi

ODLUKU
o izboru potpredsjednika
općinskog vijeća općine Klis

Za potpredsjednika Općinskog vijeća općine Klis bira se vijećnik ANTE RIZVAN.
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Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 19,10 sati.

KLASA: 021-05/17-01/01
URBR: 2180/03-01/17-1045
KLIS, 13. srpnja 2017.

ZAPISNIK SASTAVIO

___________________
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________
Josip Didović
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