ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 18. lipnja 2014. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 16,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Tomislav Delić,
Ivica Listeš, Ivica Vetma, Ante Rizvan, Alen Radić.
ODSUTNI: Ivica Tešija, Ivan Kalinić i Ante Varvodić.
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Na 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
Hrvatsku.
Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red nadopunu je predložila vijećnica Smiljana
Mihovilović i to uvrštavanjem točke 4; Prihvaćanje Odluke o objavi javnog poziva za
predlaganje članova Savjeta mladih Općine Klis. Predsjednik vijeća je predložio uvrštavanje
točke 5. Izvješće o provedenom postupku nabavke rabljenog vozila za potrebe Općine Klis,
prihvaćanje Odluke o zaključenju Ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuditeljem i
dodjela ovlaštenja općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o kupoprodaji rabljenog vozila.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg

DNEVNOG REDA

-

Verifikacija zapisnika sa 8 i 9. sjednice Općinskog vijeća;

1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka katastarske izmjere u svrhu
izrade katastra nekretnina i obnove (osnivanja) zemljišne knjige za K.O. Klis, K.O.
Konjsko, K.O. Broćanac, K.O. Dugobabe, K.O. Vučevica, K.O. Korušce, K.O. Nisko,
K.O. Brštanovo, K.O. Prugovo;
3. Prihvaćanje prijedloga Strategije razvoja Općine Klis za razdoblje 2014. – 2020.
godine (materijal u CD formatu).
4. Prihvaćanje Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje članova Savjeta mladih
Općine Klis.
5. Izvješće o provedenom postupku nabavke rabljenog vozila za potrebe Općine Klis,
prihvaćanje Odluke o zaključenju Ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim
ponuditeljem i dodjela ovlaštenja općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o
kupoprodaji rabljenog vozila.
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Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Jednoglasno se verificiraju zapisnici sa 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća.
Ad.1.
Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović sa 8. sjednice ovog vijeća, Milan Kurtović je
odgovorio kako su ishoñeni tehnički uvjeti vodovodnog priključka na groblju u Klisu i
priključak je izveden. Vijećnica Mihovilović upitala je što je sa ujednačavanjem kriterija
plaćanja naknade za odvoz kućnog otpada za sve stanovnike općine? – Kurtović je
odogovorio da je održan sastanak u poduzeću Ćistoća te se čeka konačan dogovor sa
operativom ovog poduzeća odnosno s gña. Ljubicom Vrdoljak.
Konstatira se da u ovaj čas sjednici pristupa vijećnik Ivica Tešija.
Na opasku vijećnice Mihovilović kako se dio konzumenata pića nehigijenski ponaša kod
diskont „Toni“ u Belimovači – Općinski načelnik je kazao kako je komunalni redar u
konzultacijama sa sanitarnim inspektorom te će se ove situacije riješiti novom odlukom o
komunalnom redu.
Na koncu vijećnik Ante Rizvan je zatražio očitovanje vezano uz izvoñenje radova nasipanja
otpadnog materijala uz rijeku Jadro.
Ad.2.
Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Općinski načelnik Jakov Vetma. U raspravama su
sve stranke koje participiraju u ovom vijeću podržale ovaj projekt. Po zaključenju rasprave
jednoglasno se donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka katastarske izmjere
u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove (osnivanja) zemljišne knjige
za K.O. Klis, KO. Konjsko, K.O. Broćanac, K.O. Dugobabe, K.O. Vučevica,
K.O. Korušce, K.O. Nisko, K.O. Brštanovo, K.O. Prugovo.
Ad.3.
Uvodno je općinski načelnik podsjetio da su u izradu Strategije bili uključeni svi članovi
općinskog vijeća. Pored njih u izradi ovog strateškog akta sudjelovale su udruge, poslovni
subjekti te ostale fizičke i pravne osobe sa područja Općine. Smatra kako je prijedlogom ovog
akta potvrñen najširi konsenzus te spremnost svih da se po njegovu usvajanju ide u
realizaciju. Vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako treba u prioritete staviti rješavanje
svih slabosti koje su „locirane“ ovom strategijom. Iznijela je nekoliko primjedbi koje je
uputila izrañivaču, a koje nisu uvrštene u prijedlog te je jednoglasno zaključeno da i one čine
sastavni dio strategije. Jedan od tih primjera jeste uvrštavanje prometnice Majdan – Kosa –
Varoš – Megdan u prioritete.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Klis
za razdoblje 2014. – 2020. godine
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Ad.4.
Obrazloženje prijedloga Odluke podnijela je Smiljana Mihovilović. Nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća, temeljem ranije donesene odluke o Savjetu mladih
općine Klis jednoglasno se donosi
ODLUKA
o objavi javnog poziva za predlaganje članova
Savjeta mladih Općine Klis
Poziv će se obajaviti na internet stranicama Općine Klis.
Ad.5.
Izvješće o provedenom postupku nabavke rabljenog vozila podnio je Milan Kurtović.
Isto je jednoglasno prihvaćeno te se takoñer jednoglasno donosi

ODLUKA
o prihvaćanju ponude ponuditelja
Aljoša Staničić, Domovinskog rata 27c, 21000 Split, OIB: 22020932124
za sklapanje Ugovora o kupoprodaji rabljenog osobnog vozila za potrebe Općine Klis
(vlasništvo općine)
u iznosu od 93.000,00 HRK.
Ovlašćuje se općinski načelnik Jakov Vetma za sklapanje Ugovora o kupoprodaji prema
prihvaćenoj ponudi.

Predsjednik vijeća konstatira da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 17,50 sati.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBR: 2180/03-01/14-930
KLIS, 18. lipnja 2014.g.

ZAPISNIK SASTAVIO:

Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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