ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 08. kolovoza 2014. godine
u vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Tomislav Delić,
Ivica Listeš, Ivica Vetma, Ante Rizvan, Ivica Tešija, Ivan Kalinić i Ante Varvodić.
ODSUTNI: Alen Radić.
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 predložio predsjednik vijeća i to
uvrštavanjem točke 8: „Prihvaćanje Odluke povodom zamolbe Živka Radića iz Klisa za
priznanje odnosno povrat sredstava uplaćenih s naslova komunalnog doprinosa“ i točke
9: „ Prihvaćanje Izmjena i dopuna Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu javnih
priznanja“
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg

DNEVNOG REDA

-

Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća;

1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Prihvaćanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Klis za razdoblje od
16. srpnja 2013. do 15. srpnja 2014. godine (prijedlog će se dostaviti nakon sjednice
Povjerenstva);
3. Prihvaćanje Rješenja o izboru kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klis;
4. Prihvaćanje prijedloga Odluke o usvajanju grba i zastave Općine Klis
5. Prihvaćanje preporuka povodom zahtjeva za ureñenje meñašnih granica odnosno
izdavanja posebnih uvjeta pri legalizaciji bespravno izgrañenih objekata (prezentacija
na sjednici);
6. Raspisivanje javnog natječaja za dodjelu u zakup poslovnog prostora u dijelu mjesnog
doma u Klis-Kosi u svrhu otvaranja prodavaonice mješovite robe;
7. Prihvaćanje prijedloga Pravilnika o pristupu informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Klis;
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8. Prihvaćanje Odluke povodom zamolbe Živka Radića iz Klisa za priznanje odnosno povrat
sredstava uplaćenih s naslova komunalnog doprinosa;
9. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu javnih priznanja.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća.
Ad.1.
Na upit vijećnika Ivana Kalinića kada će se izgraditi dio vodovodne mreže u naselju Broćanac
i to za Parañine i Vidoševiće, općinski načelnik je odgovorio da je Općina odradila svoj dio
posla te se očekuje realizacija od strane Vodovoda i kanalizacije.
Imenovani vijećnik je u nastavku upitao što je od predviñenog ulaganja od cca 850.000,00
kuna za naselje Broćanac realizirano? – općinski načelnik je odgovorio kako će se sve vidjeti
kroz izvješća koja će se podnijeti ovom vijeću. Tu se prvenstveno misli na natječaj za led
rasvjetu koji je u toku, a što se tiče Fonda za ruralni razvoj on još uvijek nije otvoren.
Vijećnica Smiljana Mihovilović upitala je kada će biti pripremljen Pravilnik o socijalnoj skrbi
prema novom Zakonu? – Ivica Vetma i Milan Kurtović su odgovorili da je kontaktiran Centar
za socijalnu skrb u Solinu, te ni druge jedinice lokalne samourpave koje gravitiraju ovom
Centru nisu usvojile ovaj akt. Do njegova usvajanja primjenjuje se ranije doneseni Pravilnik.
Na upit vijećnice Mihovilović kada će Općina Klis postaviti spomenik svim palim
braniteljima, općinski načelnik Jakov Vetma je odgovorio da će se taj prostor osigurati u
sklopu izgradnje mrtvačnice u Klisu. Vijećnik Ante Rizvan je upitao kakav je sporazum,
tragom novinskih natpisa potpisan sa Mañarsko-kineskim konzorcijem, a koji se odnosi na
izgradnju poslovne zone Kurtovići-sjever, općinski načelnik je odgovorio da je članak
interpretacija novinara, a da su samo razmijenjena pisma namjere.
U svakom slučaju kod realizacije ovog projekta općinsko vijeće će biti obaviješteno na
vrijeme o svim relevantnim činjenicama kako bi moglo donijeti odgovarajuće odluke.
Slijedeći upit vijećnika Rizvana se odnosio na Proračun za tekuću godinu koji je najveći po
visini za postojanja ove jedinice lokalne samouprave, te je pitanje da li će se on uspjeti
realizirati. Općinski načelnik je odgovorio da nije isključen ni rebalans proračuna, ali je
primjetio da je njegovo punjenje za 20% više nego prethodne godine. Razlozi za rebalans bila
bi i odobrena sredstva EKO agencije za izgradnju fekalne kanalizacije kao i dodijeljena
sredstva iz proračuna splitsko-dalmatinske županije. U svakom slučaju u trenutku utvrñivanja
prijedloga Proračuna, tj . u 11 mjesecu prethodne godine teško je znati što će sve biti predmet
natječaja u tekućoj godini.
Ad.2.
Detaljno izvješće o radu Povjerenstva podnijela je Smiljana Mihovilović. Tijekom rasprave
vijećnik Ivan Kalinić je upitao koji su kriteriji bili za dodjelu javnog priznanja župnoj
zajednici Vučevica-Korušce. Općinski načelnik je odgovorio kako su ove zajednice kroz
povijest proživljavale teške trenutke u borbi za svoj opstanak. Župa Vučevica obilježila je
500-tu godišnjicu svoga postojanja, a prije 100 godina izgrañena je kapelica u Korušcima.
Na prijedlog vijećnika Ante Rizvana odreñuje se stanka od 10 minuta za dogovor
predlagatelja javnih nagrada i priznanja.
U nastavku, pristupa se glasovanju prema utvrñenom prijedlogu Povjerenstva za dodjelu
javnih priznanja:
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većinom glasova (11 za i 1 suzdržan)
počasnim grañaninom Klisa proglašava se gosp. Mijo Glavina
jednoglasno
godišnja nagrada Dobrovoljnim davateljima krvi Klis
većinom glasova (10 za i 2 suzdržana)
godišnja nagrada župnoj zajednici Vučevica-Korušce
Ad.3.
Sa radom Povjerenstva izvijestila je Smiljana Mihovilović. Prema utvrñenom prijedlogu ovog
povjerenstva pripremljen je glasački listić, te se pristupa tajnom glasovanju za izbor članova
Savjeta mladih Općine Klis. Kazala je kako je prispjelo 8 pravovaljanih kandidatura, a izabrat
će se njih 7. Po provedenom tajnom glasovanju utvrñeni su slijedeći rezutati.
KANDIDATI:

GLASOVA:

1. LUCIJA ROSANDIĆ – ZA ČLANA
NIKOLINA KOZLICA – ZA ZAMJENIKA ČLANA

10

2. VLATKO RAðA – ZA ČLANA
RINA BRALIĆ – ZA ZAMJENIKA ČLANA

12

3. ANTE GRGIĆ – ZA ČLANA
ANTE ŠOLIĆ – ZA ZAMJENIKA ČLANA

12

4. TONI BOBAN – ZA ČLANA
IVANA JELOVIĆ – ZA ZAMJENIKA ČLANA

12

5. ANTE ĆALETA – ZA ČLANA
MATEJ ZOVKO – ZA ZAMJENIKA ČLANA

11

6. PERICA DABRO – ZA ČLANA
TOMISLAV BOBAN – ZA ZAMJENIKA ČLANA

12

7. JOZO MALEŠ – ZA ČLANA
IVAN RIZVAN – ZA ZAMJENIKA ČLANA
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8. ANTE IVANKOVIĆ – ZA ČLANA
MATE ŽURA – ZA ZAMJENIKA ČLANA
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Konstatira se da su u Savjet mladih Općine Klis izabrani (članovi i njihovi zamjenici) pod
točkama 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
Izvješće općinsko vijeće prihvaća jednoglasno.
Ad.4.
Sa svim poduzetim radnjama i postupcima u izradi prijedloga likovnog rješenja grba i zastave
Općine Klis izvijestio je Josip Didović. Posebno je istaknuo da je nadležno povjerenstvo
prijedlog koji je upućen ovom vijeću prihvatilo jednoglasno.
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U kontaktima sa Hrvatskim državnim arhivom ova jedinica lokalne samouprave dobila je
uputu da se pri izradi rješenja mora držati povijesnog grba ove općine iz 18 stoljeća tj.
preuzeti navedeno likovno rješenje.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o usvajanju grba i zastave Općine Klis
(prema dostavljenom prijedlogu od strane Povjerenstva)

Ad.5.
Izvješće o o radu Savjeta podnijeli su Zlatko Rožić i Josip Didović. Na upit općinskog
načelnika da li ovi objekti ulaze u koridor prometnica, Zlatko Rožić je odgovorio da se svi
tiču prometnica, te netko ulazi više a netko manje. Vijećnik Ante Rizvan, kao član savjeta za
prostorno ureñenje je izvijestio da su članovi obišli teren prema podnesenim zahtjevima.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
PREPORUKA
o izdavanju posebnih uvjeta
pri legalizaciji bespravno izgrañenih objekata
Preporuča se općinskom načelniku Općine Klis da izda posebne uvjete (suglasnost) pri
legalizaciji bespravno izgrañenih objekata i to:
1. Živko Radić;
2. Ana Kudrić;
3. Ivica Valenta;
4. Ljubo Uvodić;
5. Metod Erceg;
6. Ante Meštrović;
7. Dražen Radić;
8. Branimir Mitrović
te ovjeru meñašnih granica za:
1. Petar Golem
Ad.6.
Općinski načelnik Jakov Vetma uvodno je izvijestio kako već dugi niz mjeseci naselje KlisKosa nema riješeno pitanje opskrbe stanovništva najosnovnijim životnim namirnicama. U
nekoliko navrata pokušalo se javnim natječajima pronaći zainteresirane za otvaranje trgovine
mješovitom robom. Sada nam se obratilo i Vijeće mjesnog odbora Klis-Kosa sa zamolbom da
se budući zakupnik stimulira smanjenjem najamnine kako bi se ipak uspjelo pronaći putem
natječaja zainteresirane za rad trgovine.
Stoga se predlaže Vijeću da se napravi iznimka od Odluke o visini zakupnine za poslovne
prostore na području Općine Klis, te da se za budući natječaj poslovnog prostora u Klis-Kosi
visina zakupnine utvrdi u početnoj visini od 1,00 kune. U raspravi svi su članovi općinskog
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vijeća podržali ovaj prijedlog a predsjednik Općinskog vijeća je istakuno spremnost ovog
vijeća da i ubuduće iziñe u susret stanovnicima na području cijele općine kako bi rješavali
vitalne probleme na svom području.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o početnoj cijeni visine zakupnine za poslovni prostor
u dijelu mjesnog doma Klis-Kosa u svrhu otvaranja trgovine mješovitom robom
Utvrñuje se početna cijena zakupnine za poslovni prostor u dijelu mjesnog doma u Klis-Kosi
u visini od 1,00 kn, a za potrebe otvaranja trgovine mješovitom robom.
Ad.7.
Obrazloženje prijedloga podnio je Milan Kurtović, a na upit vijećnika Ante Rizvana tko je
imenovan službenikom za informiranje? – općinski načelnik je odgovorio da je to pročelnik
jedinstvenog upravnog odjela.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Pravilnika o pristupu informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Klis
Ad.8.
Sa zahtjevom stranke Živko Radić iz Klisa izvijestili su Milan Kurtović i Zlatko Rožić. Po
zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o povratu dijela sredstava u visini od 6.432,00 kn uplaćenih od strane stranke na ime
komunalnog doprinosa po rješenju broj 20/12 od 14. studenog 2012. godine
Navedena sredstva uračunat će se u iznos novog rješenja o komunalnom doprinosu za drugi
objekat koji je u postupku legalizacije.
Ad.9.
Uvažavajući primjedbe članova Povjerenstva za utvrñivanje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja, jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednika općinskog vijeća, te se donosi
ODLUKA
o Izmjenama i dopuna Odluke o postupku i kriterijima
za dodjelu javnih priznanja
Članak 1.
Članak 10. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu javnih priznanja mijenja se i glasi:
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Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem dostavljaju se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Klis, poštom na adresu Iza Grada 2, 21231 Klis, ili putem pisarnice Općine
Klis s naznakom „Za dodjelu javnog priznanja Općine Klis za tekuću godinu – ne
otvaraj“ , najkasnije do zaključno 01. lipnja iste godine.
Predsjednik vijeća konstatira da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 18,55 sati.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBR: 2180/03-01/14-1196
KLIS, 31. srpnja 2014.g.

ZAPISNIK SASTAVIO:

Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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