ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 18. prosinca 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, 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 13. sjednice Općinskog vijeća

1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Prihvaćanje Prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2015. godinu;
3. Prihvaćanje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2015. godinu;
4. Prihvaćanje Prijedloga Programa zadovoljavanja javnih potreba u socijalnoj zaštiti na
području Općine Klis za 2015. godinu;
5. Prihvaćanje Prijedloga Programa zadovoljavanja javnih potreba u kulturi na području
Općine Klis za 2015. godinu;
6. Prihvaćanje Prijedloga Programa zadovoljavanja javnih potreba u športu na području
Općine Klis za 2015. godinu;
7. Prihvaćanje Prijedloga Proračuna Općine Klis za 2015. godinu;
8. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2015. godinu;
9. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u
Općini Klis za 2014. godinu;
10. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Klis za 2014. godinu;
11. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba u
kulturi na području Općine Klis za 2014.godinu;
12. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba u
socijalnoj zaštiti na području Općine Klis za 2014. godinu;
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13. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba u
športu na području Općine Klis za 2014. godinu;
14. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klis za 2014. godinu;
15. Prihvaćanje Prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrañenih zgrada u Općini Klis za 2014. godinu;
16. Prihvaćanje Odluke o dodjeli poslova naplate lokalnih poreza Poreznoj upravi –
Ispostava Solin;
17. Prihvaćanje Odluke o sklapanju dodatka 1. Ugovoru o obračunu, naplati i korištenju
naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta;
18. Prihvaćanje Prijedloga zaključka o visini naknade za razvoj za realizaciju EKO
Projekta;
19. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o osnivanju komunalnog poduzeća.

Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Većinom glasova (10 za i 1 suzdržan) se verificira zapisnik sa 13. sjednice općinskog vijeća
Općine Klis.
Ad.1.
Na početku rasprave po ovoj točci dnevnog reda predsjednik općinskog vijeća je dostavio
pisane odgovore na ranije postavljene upite vijećnika Ivice Listeš i Smiljane Mihovilović.
Vijećnik Ante Varvodić upitao je kada će se izvršiti sanacija zida (izgradnja potpornog zida)
uz crkveno zemljište u naselju Prugovo? – Zlatko Rožić je odgovorio da je Općina u
dogovoru sa Hrvatskim cestama izvršila rekonstrukciju dijela državne prometnice kroz naselje
Prugovo. I nadalje je Općina u dogovoru sa Hrvatskim cestama, a općinski načelnik je kazao
kako će se vezano za ovu problematiku obaviti razgovor sa mjesnim župnikom. U nastavku,
vijećnik Varvodić je iznio primjedbe na kvalitetu postavljenih čekaonica na autobusnim
stajalištima, takoñer u naselju Prugovo. Općinski načelnik je istaknuo kako još uvijek postoje
djeca na području Općine koja nemaju ureñene autobusne stanice, nema obilježenih pješačkih
prijelaza i na taj način nemaju uvjete kakvi danas postoje u naselju Prugovo. Općina Klis će u
kontinuitetu i u dogovoru s nadležnim službama raditi na podizanju kvalitete navedene
infrastrukture. Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović kada će se Općina uključiti u projekt
obnove energetske učinkovitosti zgrada, općinski načelnik je istaknuo kako je nama interes da
se projekt pokrene. Treba navesti činjenicu da nam se na odreñeni način postavljaju uvjeti
(izdvajanje odreñenog postotka u proračunu općine) što će ograničiti broj korisnika zahtjeva.
Na idući upit vijećnice Mihovilović kada će se donijeti novi pravilnik o socijalnoj skrbi,
predsjednik Općinskog vijeća je istaknuo da će se osobno zauzeti da se prijedlog izradi do
kraja ožujka 2015. godine. Na obvezu podnošenja financijskih izvješća od strane korisnika
proračunskih sredstava pa tako i udruga podsjetio je vijećnik Ante Rizvan. Upitao je da li su
to svi učinili prema objavljenom javnom pozivu od strane Općine. Općinski načelnik je
odgovorio da nisu svi ispunili ovu obvezu, te će rad udruga , kako je to ranije kazao i
predsjednik vijeća biti raspravljen na jednoj od sjednica općinskog vijeća. U vezi završetka
izgradnje brze ceste Klis-Solin vijećnik Ivica Listeš je upozorio na problem kod naselja KlisOzrna točnije na nesnosnu buku koja se stvara na prijelazima odnosno spojevima izmeñu
mostova. Milan Kurtović je odgovorio, a to je i zaključak sa sastanka meñustranačkog vijeća
da je od uprave Hrvatskih cesta zatražena dostava glavnog projekta navedene brze ceste. Tada
će se vidjeti da li je bilo nekih odstupanja u izgradnji.
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Ad.2.; Ad.3.; Ad.4; Ad.5; Ad.6, Ad.7 i Ad.8;
Zbog meñusobne povezanosti i uvjetovanosti jednoglasno je zaključeno da se povede
istodobna rasprava za točke 2., 3, 4, 5, 6 i 7. prihvaćenog dnevnog reda. Uvodno izvješće
podnio je općinski načelnik posebno ističući kako je u ovim uvjetima bilo vrlo teško napraviti
prijedlog proračuna za 2015. godinu. Kao što je poznato i nadalje traje ekonomska kriza koja
uključuje veliku nezaposlenost, a i doneseni su novi zakoni koji jedinicama lokalne
samouprave odluzimaju značajan iznos prihoda. Unatoč svemu ponuñenim prijedlogom
proračuna nastoji se osigurati normalan rad i funkcioniranje svih segmenata općine.. Poseban
naglasak u prihodima stavlja se na prihode iz odgovarajućih fondova. U budućim
projekcijama rada udruga iste bi se trebale pojavljivati kao nositelji investicijskih projekata.
Vijećnik Ivica Tešija dao je podršku ovom prijedlogu kao i vijećnica Smiljana Mihovilović.
Detaljno pojašnjenje prijedloga Programa izložio je Zlatko Rožić. Vijećnik Ante Varvodić je
upitao da li se nešto asfaltira ili krpe ulice u Zagori? Rožić je odgovorio kako su izdani pisani
nalozi za sanaciju ulica u Brštanovu, Broćancu i Prugovu. U svojoj raspravi vijećnik Ante
Rizvan je istaknuo kako se posljednjih godina pojavljivao problem sa javnim natječajem koji
se odnosi na deratizaciju i dezinsekciju na području Općine. Smatra kako bi za ovaj posao
trebalo izdvojiti manje novca i pojačati kontrolu obavljenog posla. Rožić je istaknuo kako su
se zaista u ovom poslu pojavljivali problemi. Podsjeća da je Općina smještena na površini od
cca 150 km2, a usluge izvršene deratizacije i dezinsekcije nisu se plaćale prije izvješća
ovlaštenog nadzora. U izvršenju ovog posla uvijek su se uključivali Vijeća mjesnog odbora i
komunalni redar. U nastavku, vijećnik Rizvan je upitao zašto su prihodi za 2015. godinu i to
na kontu prirezi, porezi i naknade za koncesije predviñeni ambiciozno? Ksenija Glavina je
istaknula kako podaci o izvršenju za prvih šest mjeseci daju osnove za navedena predviñanja.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog vijećnice Mihovilović da se u programu održavanja za
2015. godinu uvrsti i sanacija cesta u Klis-Bralići i Klis-Ozrna. Takoñer, jednoglasno je
prihvaćen prijedlog ove vijećnice da se pozicija „ureñenje bujica i odvodnja“ sa predviñenih
40.000,00 poveća na 150.000,00 tj. za 110.000,00 kuna. Ova sredstva osigurat će se
povećavanjem ukupnog iznosa proračuna. Po završetku rasprave se donose
Ad.2.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Klis
za 2015. godinu
Ad.3.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klis
za 2015. godinu
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Ad.4.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Prijedloga Programa zadovoljavanja javnih potreba u socijalnoj zaštiti
na području Općine Klis za 2015. godinu
Ad.5.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Prijedloga Programa zadovoljavanja javnih potreba u kulturi
na području Općine Klis za 2015. godinu
Ad.6.
Većinom glasova (10 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
o prihvaćanju Programa zadovoljavanja javnih potreba u športu
na području Općine Klis za 2015. godinu
Ad.7.
Većinom glasova (10 za i 1 protiv)
ODLUKA
o prihvaćanju Proračuna Općine Klis za 2015. godinu
Ad.8.
Većinom glasova (9 za i 1 protiv)
ODLUKA
o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2015. godinu
Ad.9.;Ad.10;Ad.11;Ad.12;Ad.13; i Ad.14;
Na prijedlog predsjednika općinskog vijeća jednoglasno je zaključeno da se zbog meñusobne
povezanosti odnosno uvjetovanosti prihvaćenih točaka dnevnog reda povede istovremena
rasprava. Uvodno izvješće podnijeli su Ksenija Glavina, Zlatko Rožić i Jakov Vetma.
Vijećnica Smiljana Mihovilović u svojoj raspravi upitala je kada će se ujednačiti kriteriji za
plaćanje odvoza komunalnog otpada za sve stanovnike Općine. Općinski načelnik je istaknuo
da će se ovo pitanje riješiti Ugovorom s poduzećem Ćistoća. Nadalje, vijećnica Mihovilović
zatražila je pojašnjenje izdataka izvršenih za socijalnu skrb. Ove izdatke pojasnili su Ksenija
Glavina i Milan Kurtović. Na koncu rasprave vijećnik Ante Rizvan je istaknuo kako zbog
općih uvjeta poslovanja nije vjerovao u ovoliko ostvarenje Proračuna za 2014. godinu. Po
zaključenju rasprave se donose
Ad.9.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje
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komunalne infrastrukture u Općini Klis za 2014. godinu
Ad.10.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2014. godinu
Ad.11.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba u kulturi
na području Općine Klis za 2014. godinu
Ad.12.
Većinom glasova (10 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba
u socijalnoj zaštiti na području Općine Klis za 2014. godinu
Ad.13.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba
u športu na području Općine Klis za 2014. godinu
Ad.14.
Jednoglasno
ODLUKA
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klis za 2014. godinu
Ad.15.
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrañenih zgrada u Općini Klis za 2014. godinu

Ad.16.
Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o dodjeli poslova naplate lokalnih poreza Poreznoj upravi – Ispostava Solin
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Ad.17.
Uvodno izvješće podnijeli su Jakov Vetma i Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o sklapanju dodatka 1. Ugovoru o obračunu, naplati i korištenju
naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta
Ad.18.
Obrazloženje prijedloga zaključka podnijeli su Jakov Vetma i Milan Kurtović. Nakon
rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o visini naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta
Ad.19.
Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik Jakov Vetma. Vijećnica Smiljana
Mihovilović podržala je prijedlog ove odluke, a vijećnik Ante Rizvan je upitao da li će
osnivanjem ovog poduzeća doći do ušteda u Proračunu. Općinski načelnik je odgovorio da će
svakako doći do veće kvalitete usluga te će osim mogućnosti djelovanja na tržištu ovo
poduzeće s manje troškova izvršavati neke sadašnje izdatke za komunalne poslove.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi

ODLUKA
o osnivanju komunalnog poduzeća Općine Klis

Predsjednik vijeća sjednicu zaključuje u 12,35 sati.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBR: 2180/03-01/14-1990
KLIS, 18. prosinca 2014.g.

ZAPISNIK SASTAVIO:

Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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