ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 07. studenog 2014. godine
u vijećnici Općine Klis s početkom u 10,30 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ante Varvodić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović,
Ivica Listeš, Ivica Vetma, Ante Rizvan, Ivica Tešija i Ivan Kalinić.
ODSUTNI: Tomislav Delić i Alen Radić
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, Ksenija Glavina i Zlatko Rožić.
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.
Predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg

DNEVNOG REDA

-

Verifikacija zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Klis za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine;
3. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Klis za razdoblje I – VI mjeseca 2014.
godine;
4. Izvješće općinskog načelnika o izvršenoj preraspodjeli Proračuna Općine Klis za 2014.
godinu;
5. Prihvaćanje prijedloga Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Klis;
6. Prihvaćanje zaključka o davanju suglasnosti na Projekt “Sustav vodoopskrbe, odvodnje
i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin”;
7. Prihvaćanje prijedloga Odluke o izmjeni naziva ulica na području Općine Klis (po
prethodno prihvaćenom mišljenju na povjerenstvu za imenovanje ulica i trgova) i
imenovanje članova povjerenstva;
8. Prihvaćanje prijedloga Odluke o prenamjeni prostora dijela prizemlja zgrade općinske
uprave (Iza Grada 2) u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvene usluge na
području Općine;
9. Prihvaćanje prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova
općinskog vijeća općine Klis iz Proračuna Općine Klis;
10. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o Izmjenama Sporazuma o ureñivanju meñusobnih
prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
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Jednoglasno se verificiraju zapisnici sa 11. i 12. sjednice općinskog vijeća Općine Klis.
Ad.1.
Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala koliko zaposlenih ima Općina Klis, te zašto projekt
čišćenja i ureñenja kliškog polja nije prošao preko Općinskog vijeća. Za prvi upit zatražila je
odgovor u pisanom obliku, a što se tiče ureñenja kliškog polja Josip Didović je kazao da se
jedan dio realizira kroz proračunsku poziciju DVD-a Klis, a drugi dio preko Zavoda za
zapošljavanje. Postupak preko Zavoda ide prilično sporo i neizvjesno je njihovo učešće.
Didović je nadodao da će sve što treba proći Općinsko vijeće biti na njegovim sjednicama.
Kakve su mogućnosti izgradnje autobusnog ugibališta u predjelu Klis-Pleštine? – upitao je
vijećnik Ivica Listeš, te zatražio pisani odgovor. Ovaj vijećnik upitao je i da li postoji
katastarska situacija stanja zemljišta oko pojasa brze ceste koja je u izgradnji. Općinski
načelnik je kazao kako je sada prioritet izgradnja autobusnih stajališta kroz naselje Prugovo iz
razloga što se radi o državnoj cesti, te su Hrvatske ceste suglasne da potpomognu ovaj projekt.
Što se tiče stanja zemljišta pojasa brze ceste zatražit će se očitovanje Hrvatskih cesta.
Tokom svoje rasprave vijećnik Ivica Tešija je upozorio kako bi trebalo u naselju Gizdići
„izgrebati“ jedan dio ceste zbog čestih izlijetanja vozila. Kada će se raspraviti izvješća o radu
udruga? – upitao je vijećnik Ivan Kalinić. Predsjednik vijeća je kazao kako ne postoji niti
jedan razlog da se ne razgovara o radu udruga na području Općine. Dapače, obvezuje se
početkom slijedeće godine sazvati sjednicu na kojoj će se raspravljati o njihovu radu
uključujući i financijska izvješća. Na koncu, vijećnik Ante Rizvan je ponovio zahtjev kluba
vijećnika HSS-a predsjedniku Općinskog vijeća da se razmotri mogućnost održavanja
sjednica u popodnevnim satima.
Ad.2.; Ad.3.; i Ad.4.
Zbog meñusobne povezanosti i uvjetovanosti jednoglasno je zaključeno da se povede
istodobna rasprava za točke 2., 3. i 4. prihvaćenog dnevnog reda. Uvodno izvješće podnijela je
Ksenija Glavina posebno pojašnjavajući zakonski okvir za izvršenje ove obveze. Detaljno je
obrazložila sve djelove proračuna (prihode i rashode), te navela da je općinski načelnik
ostvario zakonsku mogućnost izvršenja preraspodjele proračuna za 2014. godinu. Na upit
vijećnice Smiljane Mihovilović da li su sredstva zaprimljena od Ministarstva poduzetništva
prenesena na poduzetnički inkubator, općinski načelnik je odgovorio da su ugovor potpisali
Ministarstvo i Općina Klis, a u trenutku „prebacivanja“ sredstava poduzetnički inkubator nije
imao otvoren vlastiti žiro-račun.
U nastavku, općinski načelnik je odgovorio da izdaci za zaposlene u inkubatoru nisu u
Proračunu Općine jer su plaće bile dio kandidiranog projekta. Na upit vijećnika Ante Rizvana
koji se odnosio na ostvarenje prihoda s naslova pomoći, Jakov Vetma je odgovorio da je do
odstupanja došlo zbog toga što nije aktiviran Fond za ruralni razvoj i u tom smislu nije bilo
moguće izvršiti aplikaciju. Kako se ostvaruju prihodi s naslova naknade za koncesiju? –
upitao je takoñer vijećnik Rizvan. Gña Glavina je odgovorila da Dalmacijacement ne uplaćuje
jer kamenolom u Majdanu ne radi, poduzeće Konstruktor takoñer zbog poslovnih problema ne
plaća. Jedino plaćanje vrši Pomgrad za eksploataciju kamenoloma u Klis-Kosi, ali se i sada taj
iznos dosta umanjio jer se naknada dijeli izmeñu više subjekata. Nadalje, vijećnik Rizvan je
upitao i zašto su povećani rashodi za zaposlene u Proračunu. Radi se o izdatku za zaposlenicu
na odreñeno vrijeme Miru Despotović – odgovorila je gña. Glavina. Imenovani vijećnik
upitao je koji su izdaci izvršeni za radne zone Kurtovići –sjever i Prugovo.
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Zlatko Rožić odgovorio je da je plaćena naknada Hrvatskim šumama za dodijeljeno zemljište
i izrañen odgovarajući parcelacijski elaborat.
Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović, općinski načelnik je odgovorio da prema obavljenim
razgovorima u DUDI-u postoji spremnost države da načelno vrši prodaju zemljišta na
području stambene zone Greben dok bi Općina Klis vršila naplatu komunalnog doprinosa. Po
zaključenju rasprave se donose
Ad.2.
većinom glasova (9 za i 2 suzdržana)
ODLUKA
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Klis
za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine
Ad.3.
Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Klis za razdoblje siječanj –
lipanj 2014. godine.
Ad.4.
jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika
o izvršenoj preraspodjeli sredstava Proračuna Općine Klis
za 2014. godinu
Ad.5.
Općinski načelnik pojašnjavajući prijedlog Odluke posebno je istaknuo da će Općina Klis
iduće godine izgubiti status brdsko-planinskog područja i prihvaćanjem novog Zakona o
porezu na dohodak izgubiti cca 3.000.000,00 kuna. S druge strane na području Općine
potrebno je izvršiti brojne komunalne zahvate, a posebno na svim našim mjesnim grobljima.
Mišljenja je da bi se prihvaćanjem ove odluke izvršio „najmanji“ udar na mještane jer bi
prirez plaćali zaposleni odnosno oni koji primaju plaće. Vijećnica Smiljana Mihovilović je
istaknula kako je na uvoñenje prireza do sada bio pozitivan potez općinskih vlasti. Meñutim
SDP smatra da nije trenutar za uvoñenje prireza. Nesporno je da je općina svojim odlukama
dala odreñene pogodnosti svojim stanovnicima. Na upit vijećnika Ivice Tešija koliki je prirez
u drugim jedinicama lokalne samouprave općinski načelnik je odgovorio i do 18% .
U ime kluba vijećnika HSS – HSP vijećnik Ante Rizvan je istaknuo kako je uvoñenje bilo
kakvih nameta stanovništvu u ovom trenutku osjetljivo ali predložena odluka nebi trebala biti
veliki teret i vijećnici kluba će glasovati ZA.
Ne treba zanemariti činjenicu da smo stanovništvu dugo vremena pogodovali.
S druge strane, ističe vijećnik Rizvan treba analizirati prioritete Općine i provesti
racionalizaciju trošenja sredstava gdje je to moguće: npr. Kliško kulturno ljeto.
Po zaključenju rasprave većinom glasova (10 za i 1 protiv) se donosi
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ODLUKA
o prirezu porezu na dohodak Općine Klis za 2014. godinu
Ad.6.
Uvodno obrazloženje podnio je Zlatko Rožić. Vijećnik Ante Rizvan je upitao zašto sada EKO
„dobiva“ i poslove vodoopskrbe i projektiranja, kada je primarni vod prošao? – općinski
načelnik je odgovorio da se kod projektiranja radi o sekundarnoj mreži, a EKO je zapravo
operativno tijelo VIK-a. Nakon toga jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Projekt „Sustav vodoopskrbe,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin“
Ad.7.
Uvodno izvješće podnijeli su Josip Didović i Milan Kurtović. U obrazloženju su istaknuli
kako je na imenovanje ulica i trgova na području Općine Klis pristiglo 20-tak primjedbi od
strane mještana. Kako bi se ovaj postupak rješavanja zahtjeva nastavio jednoglasno se donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za utvrñivanje naziva
ulica i trgova na području Općine Klis
U Povjerenstvo se imenuju:
1) IVICA LISTEŠ,
2) SMILJANA MIHOVILOVIĆ,
3) IVAN KALINIĆ,
4) JOŠKO JELOVIĆ i
5) IGOR VRVILO.
Ad.8.
Nakon uvodnog izvješća Josipa Didovića i Milana Kurtovića jednoglasno se donosi

ODLUKA
o prenamjeni prostora u dijelu prizemlja sadašnje općinske zgrade
na lokaciji Klis, Iza Grada 2

1. Općinsko vijeće Općine Klis suglasno je sa odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja
splitsko-dalmatinske županije iz Splita, Kavanjinova 2, Klasa: 00-06/14-01/20-1; Urbroj:
2181-149-01-14-01 od 05. studenog 2014. godine, te se za realizaciju iste odobrava
prenamjena prostora u dijelu prizemlja sadašnje općinske zgrade na lokaciji u Klisu, Iza Grada
2, a sastoji se od tri prostorije te čekaonice sa sanitarnim čvorovima ukupne netto površine 88
m2.
2. Prostor iz točke 1. će se adaptirati za potrebe obavljanja zdravstvene djelatnosti, radi
osiguravanja kvalitetnije zdravstvene zaštite mještana.
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3. Meñusobne odnose koji će nastati korištenjem prostora bez naknade, Općina Klis i Dom
zdravlja će regulirati posebnim Ugovorom.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Općine Klis“.

Ad.9.
Obrazloženje prijedloga odluke podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova općinskog vijeća
općine Klis iz Proračuna Općine Klis
Ad.10.
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića i Josipa Didovića, te rasprave u kojoj su sudjelovali
svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izmjena Sporazuma o ureñivanju meñusobnih prava i obveza
spram Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin

1. Općina Klis prihvaća Izmjenu Sporazuma o ureñivanju meñusobnih prava i obveza spram
Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin na način da se u članku 7. al. 1. i 2. mijenjaju i glase:
- četiri člana imenuje Grad Solin;
- jednog člana imenuju Općine, Dugopolje, Klis i Muć na jednogodišnji mandat, izmjenjujući
se kako su redom navedene.

Predsjednik vijeća sjednicu zaključuje u 12,50 sati.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBR: 2180/03-01/14-1732
KLIS, 07. studenog 2014.g.

ZAPISNIK SASTAVIO:

Milan Kurtović,v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović,v.r.
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