ZAPISNIK
s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 13. prosinca 2016. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 10,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Ivica Vetma, Ivica Tešija, Vedran
Sikirica, Maja Zelić, Ivan Kalinić i Igor Vrvilo.
ODSUTNI: Ivica Listeš, Tomislav Delić, Jerna Ćaleta i Ante Varvodić.
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, zamjenik općinskog načelnika Marko Galić,
Zlatko Rožić i ektor i predstavnici ovog sveučilišta.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Na prijedlog predsjedatelja minutom šutnje odaje se počast svim palim za domovinu.
Tijekom rasprave o predloženom, dostavljenom pisanom dnevnom redu izmjene i dopune je
predložio predsjednik općinskog vijeća i to: „Da se točka 19. zamjeni sa točkom 2. , te točka
2. postaje točka 3.„Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Također je predložio da se dnevni red
današnje sjednice dopuni sa točkom 23. „Dostava Prijedloga Odluke o izradi Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja broj 29 – Kurtovići sjever“; točkom 24.“Prihvaćanje
prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Sanacija i asfaltiranje
ulica Žižić-Sikirice, Put gradine, Juretići, Šolići, Čerine-Torlaci“; točkom 25. „Prihvaćanje
odluke povodom zamolbe Komunalno Klis d.o.o. za dodjelu na privremeno korištenje tri
instalacije za postavljanje jambo plakata“; i točkom 26. „Upoznavanje članova općinskog
vijeća sa zamolbom Alena Radića iz Klisa Belimovača 11 u vezi izdanog rješenja o
reguliranju komunalnog doprinosa.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
Vijećnica Smiljana Mihovilović je upozorila da je općinski načelnik do 15. rujna tekuće
godine trebao podnijeti izvješće o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci te godine.
Općinski načelnik je odgovorio da je izvješće podnio u roku predsjedniku općinskog vijeća te
da će on odlučiti kada će se o njemu raspravljati na sjednicama ovog vijeća.
Predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg

D N E V N O G R E D A:
1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Prezentacija predstavnika HOPS-a i Ministarstva gospodarstva u vezi ugradnje uređaja
za kompenzaciju tzv. Jalove snage u TS Konjsko;
3. Prihvaćanje prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2017. godinu;
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4. Prihvaćanje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2017. godinu;
5. Prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u Općini Klis za 2017. godinu;
6. Prihvaćanje Prijedloga Proračuna Općine Klis za 2017. godinu;
7. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2017. godinu;
8. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u
Općini Klis za 2016. godinu;
9. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Klis za 2016. godinu;
10. Prihvaćanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u općini Klis za 2016. godinu;
11. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klis za 2016. godinu;
12. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2015. godinu;
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2015. godinu;
14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Klis za 2015. godinu;
15. Prihvaćanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene kao čest.zem.
6298/12 K.O. Klis, površine 209 874 m2 bez naknade na Sveučilište u Splitu u svrhu
izgradnje sveučilišnog kampusa;
16. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Klis;
17. Prihvaćanje Izvješća o stanju u prostoru na području Općine Klis za razdoblje 2016.2020. godina;
18. Prihvaćanje Prijedloga Odluke upućene od strane trgovačkog društva “Promet” d.o.o.
Split;
19. Prihvaćanje prijedloga Ugovora br. 74/KS/16 upućenog od strane Čistoća d.o.o. iz
Splita, Put Plokita 81 a koji se odnosi na reguliranje međusobnih prava i obveza
vezanih uz pružanje usluge zbrinjavanja komunalnog otpada;
20. Prihvaćanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje
radova koji se odnose na sanaciju deponija na području općine Klis za jednogodišnje
razdoblje;
21. Prihvaćanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje
radova koji se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Klis za
jednogodišnje razdoblje;
22. Prihvaćanje Odluke o pokretanju postupka i raspisivanje javnog natječaja za
prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Klis označenih
kao čest.zem. 3981/1; 3990; 3997/3; 4140/2; 4141; 4287 i 4220/1 sve K.O. Klis u svrhu
izgradnje prema važećim odredbama prostornog plana uređenja općine te imenovanje
Povjerenstva za provođenje ovog postupka;
23. Dostava Prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja broj
29 – Kurtovići sjever;
24. Prihvaćanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
Sanacija i asfaltiranje ulica Žižić-Sikirice, Put gradine, Juretići, Šolići, Čerine-Torlaci;
25. Prihvaćanje odluke povodom zamolbe Komunalno Klis d.o.o. za dodjelu na
privremeno korištenje tri instalacije za postavljanje jambo plakata;
26. Upoznavanje članova općinskog vijeća sa zamolbom Alena Radića iz Klisa
Belimovača 11 u vezi izdanog rješenja o reguliranju komunalnog doprinosa.
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Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Ad. 1.
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 24. sjednice općinskog vijeća općine Klis.
Tijekom verifikacije zapisnika sa 25. sjednice vijećnica Smiljana Mihovilović je zatražila da
se ispravi konstatacija o bezrezervnoj podršci projektu na način da treba stajati da se radi o
velikom projektu te se postavlja pitanje njegova financiranja. Također, zatražila je unošenje
odredbe u ugovor kojom bi se omogućio povrat zemljišta općini ako se projekt ne realizira.
Uz prihvaćanje ove primjedbe jednoglasno se verificira zapisnik sa 25. sjednice ovog vijeća.
Ad.2.
Tijekom prezentacije ovlašteni predstavnici HOPS-a detaljno su razložili svrhu ugradnje
uređaja za kompenzaciju tzv. jalove snage u TS Konjsko. Na poseban upit koji se odnosi na
utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš predstavnici su kazali da je on minimalan.
Inače, cijeli projekt se financira sredstvima europskih fondova a njegov cilj je poboljšanje
učinkovitosti sustava.
Ad.3.;Ad.4.;Ad.5.; Ad.6.;Ad.7.
Jednoglasno je zaključeno, na prijedlog predsjednika općinskog vijeća da se povede istodobna
rasprava o navedenim točkama dnevnog reda. Izvješće o prijedlozima akata podnijeli su Jakov
Vetma, Zlatko Rožić i Ksenija Glavina.
Gđa. Glavina je istaknula kako je cijeli prijedlog sastavljen u skladu sa zadanom
metodologijom odnosno zakonskim propisima. Dok su ranije najizdašniji bili porezni prihodi
sada se veće pomoći očekuju iz fondova europske unije, države i županije. Najveći kapitalni
projekti čija se realizacija očekuje su rekonstrukcija traktorskog puta u Niskom, sanacija
igrališta, opremanje info centra, učinkovitost javne rasvjete i izgradnja mrtvačnice. I nadalje
se očekuje učinkovito održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja i ostalo.
Vijećnica Smiljana Mihovilović je istaknula kako bi bilo dobro da su u ovoj prilici dostavljeni
i drugi programi kao što su: finananciranje kulture, sporta i socijalne zaštite.
Mišljenja je kako se proračunska sredstva troše netrasparentno.
Također, vijećnica Mihovilović ističe kako bi vijećnike trebalo upoznati sa dešavanjima u
komunalnim poduzećima koje je osnovala općina. Također istaknula je kako se dio novih
vlasnika grobnica u Klisu žali na utjecanje vode u njih, a trebalo bi i razjasniti ulogu
financiranja privatnih vrtića na području općine. Općinski načelnik je podsjetio kako je jedna
od najlošijih investicija u pretprošlom sazivu vijeća bila kupnja zemljišta u Klis-Kosi koja se
ne može privesti svrsi. Podsjetio je da se sve udruge financiraju nakon provedenog javnog
natječaja sukladno propisima. Svima je poznato da je kod financiranja udruga u ranijim
sazivima vijeća stvoren zapravo jedan veliki balon. Što se tiče financiranja privatnih vrtića na
području naše općine, te iste vrtiće je ranije financirao Grad Solin. Stoga smo se našli pred
problemom te nam je preostalo samo da preuzmemo tu raniju obvezu Grada s obzirom na
granični spor. Što se tiče rada komunalnog podruzeća načelnik je istaknuo kako je ta tvrtka u
sustavu PDV-a i za sve obavljene radove ispostavlja račune. Posljedica toga je da su sva
groblja i ulice čiste na području cijele općine. U nastavku, načelnik je podsjetio da je
poreznim reformama u posljednjih nekoliko godina došlo do centralizacije sredstava na
državnom nivou, te je samo ova općina izgubila cca 3.000.000,00 kuna. Po zaključenju
rasprave se donose
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Ad.3.
većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GRADNJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLIS ZA 2017. GODINU
Ad.4.
većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLIS ZA 2017. GODINU
Ad.5.
većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
U OPĆINI KLIS ZA 2017. GODINU
Ad.6.
većinom glasova (9 za i 1 protiv)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE KLIS
ZA 2017. GODINU
Ad.7.
većinom glasova (9 za i 1 protiv)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KLIS ZA 2017. GODINU

Ad.8.;Ad.9.;Ad.10.;Ad.11.
Jednoglasno je zaključeno, na prijedlog predsjednika općinskog vijeća da se povede istodobna
rasprava o navedenim točkama dnevnog reda.
U izvješću općinski načelnik je kazao kako je svrha rebalansa osiguranje uvjeta za provođenje
javne nabave opisanog šumskog puta u Niskom, pretpostavlja se i mrtvačnice u Klisu te
sufinanciranje privatnih dječjih vrtića.
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Ujedno se u ovom rebalansu „vide“ i novčani iznosi dodijeljeni udrugama za njihov rad.
Također, vrši se i evidentiranje sredstava dobivenih za zamjenu javne rasvjete.
Po zaključenju rasprave se donose
Ad.8.
Većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI KLIS ZA 2016. GODINU
Ad.9.
Većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI KLIS ZA 2016. GODINU
Ad.10.
Većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U OPĆINI KLIS ZA 2016. GODINU
Ad.11.
većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE KLIS ZA 2016. GODINU

Ad.12.;Ad.13.;Ad.14.
Također, na prijedlog predsjednika općinskog vijeća jednoglasno je zaključeno da se povede
istodobna rasprava o navedenim točkama dnevnog reda.
U izvješću gđa Ksenija Glavina je kazala kako su prihodi u odnosu na planirane ostvareni sa
54% a rashodi su realizirani u visini od oko 62% . Iz toga se vidi da je došlo do ostvarenog
manjka u visini od nešto više od 2.000.000,00 kuna. Ovaj ostvareni manjak dijelom je i
razultat ranije spomenute porezne reforme. Općinski načelnik je kazao kako je samo
vrijednost uknjiženih nekretnina preko 60.000.000,00 kuna te bi se dug trebao brzo sanirati.
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Vijećnica Mihovilović je kazala kako se na ovoj sjednici raspravlja zapravo o tri proračuna te
bi za ovo trebalo održati tri sjednice vijeća. Posebno je uputila upit za izvršene izdatke na
poziciji reprezentacija. Načelnik je kazao kako se ovdje knjiže svi izvršeni izdaci računajući
ugošćavanje udruga, poslovnih partnera, i slično.
Po zaključenju rasprave se donose
Ad.12.
Većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLIS ZA 2015. GODINU
Ad.13.
Većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLIS ZA 2015. GODINU
Ad.14.
Većinom glasova (9 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KLIS ZA 2015. GODINU
Ad.15.
Obrazloženje Ugovora podnio je općinski načelnik, a tijekom rasprave jednoglasno je
prihvaćen prijedlog vijećnice Mihovilović da se u Ugovor unese dodatna odredba prema
kojoj, u slučaju nerealizacije projekta od strane sveučilišta u navedenom roku, vlasništvo
nekretnine se ponovno vrati u vlasništvo općine Klis.
Na prijedlog predsjednika općinskog vijeća jednoglasno je zaključeno da će se po izvršenoj
izmjeni ugovora cjelokupni predmet vratiti ovom općinskom vijeću na donošenje konačne
odluke.
Ad.16.
Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi prisutni članovi općinskog vijeća (vijećnik Vedran Sikirica izišao iz prostorija)
većinom glasova (8 za i 1 suzdržan) se donosi
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
NA PODRUČJU OPĆINE KLIS
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Ad.17.
Obrazloženje prijedloga izvješća podnio je Zlatko Rožić, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi prisutni vijećnici općinskog vijeća (vratio se u prostorije vijećnik Vedran
Sikirica) jednoglasno se donosi
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU
NA PODRUČJU OPĆINE KLIS ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE

Ad.18.
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni vijećnici
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA ODLUKE UPUĆENE OD STRANE
TRGOVAČKOG DRUŠTVO „PROMET“ d.o.o. iz Splita OD 23.08.2016. GODINE
Ad.19.
Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je predsjednik općinskog vijeća ističući da se
prihvaćanjem ove odluke stvaraju povoljniji uvjeti za zbrinjavanje otpada sa područja općine.
Vijećnica Mihovilović podsjetila je da još uvijek na jednom dijelu općine nije uvedena obveza
plaćanja naknade za zbrinjavanje otpada Ćistoči stanovništvu. Općinski načelnik je kazao
kako je bilo problema dok je Čistoća pristala odvoziti otpad sa navedenog dijela općine, te
nije u mogućnosti ovo poduzeće osigurati efikasnu naplatu.
Po zaključenju rasprave većinom glasova (9 za i 1 suzdržan) se donosi
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA UGOVORA br. 74/KS/16
UPUĆENOG OD STRANE ČISTOĆA d.o.o. IZ SPLITA, PUT PLOKITA 81
A KOJI SE ODNOSI NA REGULIRANJE MEĐUSOBNIH PRAVA I OBVEZA
VEZANIH UZ PRUŽANJE USLUGE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA
Ad.20.
Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Zlatko Rožić, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi prisutni članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
O ODABIRU TVRTKE „PISAC COMMERCE“ d.o.o. iz Solina KAO
NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA
KOJI SE ODNOSE NA SANACIJU DEPONIJA NA PODRUČJU OPĆINE KLIS
ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE

Ad.21.
Uvodno obrazloženje prijedloga odluke podnio je Zlatko Rožić, a nakon rasprave u kojoj su
Sudjelovali svi prisutni članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
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ODLUKA
O ODABIRU TVRTKE „PRVI TREPTAČ“ IZ Splita, Pujanke 24a KAO
NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA
KOJI SE ODNOSE NA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUČJU OPĆINE KLIS ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Ad.22.
U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo kako je u posljednje vrijeme uknjižena
značajna imovina a posebno nekretnine na ime općine Klis. Sada kao vlasnici određenih
nekretnina njima možemo raspolagati sukladno prostorno-planskoj namjeni uključujući i
njihovu prodaju. Na prijedlog načelnika imenuje se povjerenstvo za provođenje postupka
raspolaganja odnosno prodaje nekretnina u sastavu: 1. Josip Didović, 2. Milan Kurtović, 3.
Igor Vrvilo, 4. Smiljana Mihovilović i 5. Ivica Listeš.
Isto tako jednoglasno se donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka i raspisivanje javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu općine Klis označenih kao čest.zem. 3981/1; 3990; 3997/3;
4140/2; 4141; 4287 i 4220/1 sve K.O. Klis u svrhu izgradnje prema važećim odredbama
prostornog plana uređenja općine.
Ad.23.
Sukladno ranije donesenoj odluci u vezi izgradnje Sveučilišnog kampusa u Klisu, općinski
načelnik je izvijestio da je splitsko sveučilište pokrenulo postupak odgovarajućih izmjena i
dopuna prostorno-planske dokumentacije. Stoga se na ovoj sjednici dostavlja prijedlog
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja broj 29-Kurtovići sjever.
Danom stupanja na snagu izvješća o stanju u prostoru donijet će se odgovarajuća odluka.
Ad.24.
Po obrazloženju prijedloga odluke od strane zamjenika općinskog načelnika Marka Galića
jednoglasno se donosi
ODLUKA
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Sanacija i asfaltiranje ulica ŽižićSikirice, Put gradine, Juretići, Šolići, Čerine-Torlaci
Ad.25.
Sa sadržajem zamolbe Komunalno Klis d.o.o. izvijestio je predsjednik općinskog vijeća, a
nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o dodjeli suglasnosti na privremeno korištenje tri instalacije za postavljanje
jambo plakata na lokaciji Klis
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Ad.26.
Sa sadržajem zamolbe prisutne članove općinskog vijeća izvijestio je Milan Kurtović.
Jednoglasno je zaključeno da se akt kojim se regulira naplata komunalnog doprinosa preispita
na način kako bi se situacije navedene u zamolbi po mogućnosti izbjegle.
Predsjdatelj utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 13,00 sati.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBR: 2180/03-01/16-1737
KLIS, 13. prosinca 2016.

ZAPISNIK SASTAVIO

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

___________________
Milan Kurtović

_____________________
Josip Didović
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