ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis odrţane dana 18. veljače 2015. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati.
NAZOĈNI ĈLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Alen Radić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović,
Ivica Listeš, Ivica Vetma, Ante Rizvan, Ivica Tešija, Ivan Kalinić.
ODSUTNI: Tomislav Delić i Ante Varvodić.
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma i Damir Ţura (Povijesna postrojba „Kliški
uskoci“).
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Na sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća te se moţe pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Na prijedlog predsjedatelja minutom šutnje odaje se počast svim palim za domovinu
Hrvatsku.
Predsjedatelj predlaţe usvajanje sljedećeg

DNEVNOG REDA

-

Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureĎenja Općine Klis;
3. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u
Općini Klis za 2015. godinu;
4. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klis za 2015. godinu;
5. Izvješće Općinskog načelnika Općine Klis o stanju u dječjem vrtiću Cvčak i poduzeću
Promet d.o.o. Split;
6. Izrada Pravilnika o socijalnoj skrbi Općine Klis (prvo čitanje);
7. Izvješće i rasprava o financijskom poslovanju udruga registriranih na području Općine
Klis;
8. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o osnivanju Narodne knjiţnice i čitaonice u Klisu;
9. Prihvaćanje Prijedloga ugovora o besplatnom ustupanju dijela poslovnog prostora na
korištenje sa Domom zdravlja splitsko-dalmatinske ţupanije;
10. Rasprava povodom prijedloga povijesne postrojbe Kliški uskoci o načinu gospodarenja
TvrĎavom Klis;
11. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju članova Stoţera zaštite i spašavanja Općine Klis;
12. Prihvaćanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klis u 2014.
godini;
13. Prihvaćanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Klis u 2015. godini;
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14. Izvješće o prihvaćenom Poslovniku o radu Savjeta mladih općine Klis.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 14. sjednice općinskog vijeća Općine Klis.
Ad.1.
Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović, općinski načelnik je odgovorio kako je u vezi
ureĎenja imovinsko-pravnih odnosa nad objektom TvrĎave Klis općina u kontaktu sa
Drţavnim uredom za upravljanje drţavnom imovinom. Cijeli postupak se odvija presporo.
TakoĎer, općinski načelnik je izvijestio o sadrţaju sastanka u Drţavnoj geodetskoj upravi koji
se odnosi na katastarsku izmjeru u općini. U nastavku, vijećnica Mihovilović je zatraţila
dostavu pisanog registra osoba koje su primile naknadu po Ugovoru o djelu u 2014. godini.
Ad.2.
Po uvodnom izvješću Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se odnosi
ODLUKA
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
ureĊenja Općine Klis
Ad.3. i Ad.4.
Zbog meĎusobne povezanosti i uvjetovanosti jednoglasno je zaključeno da se povede
istovremena rasprava o točkama 3. i 4. U izvješću općinski načelnik je istaknuo kako se ovim
rebalansom stvaraju preduvjeti za apliciranje na natječaje u svrhu razvoja sustava led rasvjete
na području cijele općine. Model se zasniva na uštedama u potrošnji.
Vijećnik Ivica Tešija je istaknuo kako je postojeća javna rasvjeta neravnomjerno rasporeĎena
tako da danas imamo situacije da su npr. osvijetljene kuće vikendaša koji nemaju prebivalište
na području Općine, a neke osobe i kućanstva zaista imaju potrebu biti osvjetljeni. U svojoj
raspravi Ante Rizvan je iznio mišljenje kako Općina ima dugoročnu korist od projekta ali u
ovom trenutku to je opterećenje za ovu jedinicu lokalne samouprave. Po zaključenju rasprave
se donosi
jednoglasno
ODLUKA
o Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2015. godinu
i
jednoglasno
ODLUKA
o Izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Klis za 2015. godinu
Ad.5.
Izvješće o stanju u ustanovi Dječji vrtić „Cvrčak“ i poduzeću „Promet“ podnio je općinski
načelnik. Konstatira se da je dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dječjem vrtiću
u preslici dostavljen svim članovima općinskog vijeća. Vijećnik Ante Rizvan je istaknuo kako
je broj djece u vrtiću narastao preko svih zakonskih limita.
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Predsjednik vijeća je kazao kako se ovdje postavlja i pitanje nadzora trošenja sredstava koje
ustanovi transferira ova jedinica lokalne samouprave. Na potrebu otvaranja i programa jaslica
upozorila je vijećnica Mihovilović. Jednoglasno je zaključeno da se dječjem vrtiću odnosno
ravnatelju uputi slijedeća zamolba za dostavu podataka:
1. Specifikaciju trošenja novčanih sredstava koje je općina vrtiću iz svog proračuna dodijelila
za 2013. i 2014. godinu. Ova specifikacija bi trebala obuhvatiti brutto i netto plaću svakog
zaposlenika vrtića kojeg finacira općina Klis, te iznos njihovih putnih troškova.
Pored toga molimo da se dostave i podaci o isplati jubilarnih nagrada, boţićnica, uskrsnica i
drugih prigodnih davanja.
2. Molimo da nas izvijestite da li je točno da djeca zaposlenika besplatno pohaĎaju dječji
vrtić.
3. TakoĎer, molimo da se dostave i podaci o reţijama za svaku jedinicu dječjeg vrtića na
području Općine Klis (Klis i Prugovo).
4. Isto tako, molimo da se dostavi popis djece s prebivalištem na području općine Klis, a
dječji vrtić pohaĎaju na području naše ili jedinice lokalne samouprave u okviru koje djeluje
vrtić Cvrčak ( Dugopolje, Muć, Solin).
Na prijedlog vijećnice Mihovilović jednoglasno je zaključeno da se od stručnih osoba zatraţi
pomoć u alternativnoj organizaciji javnog prijevoza putnika sa područja Općine.
Ad.6.
Sa nacrtom Odluke o socijalnoj skrbi izvijestili su Josip Didović i Milan Kurtović.
Jednoglasno je zaključeno da svi mogu podnijeti primjedbe i prijedloge na ovaj akt u roku od
30 dana tj. do 18. oţujka 2015. godine. Prispjele primjedbe će se proslijediti stručnoj radnoj
grupi imenovanoj od strane ovog vijeća kako bi ista utvrdila prijedlog Odluke te ga uputila
ovom vijeću na raspravu i usvajanje.
Ad.7.
U izvješću Josip Didović je istakuno kako je dio udruga dostavio svoje izvješće dok će dio
dostaviti naknadno. Konstatira se da su prispjela izvješća u preslici dostavljeni članovima
općinskog vijeća. Na upit vijećnice Mihovilović, Josip Didović je odgovorio da uz izvješća
uglavnom nisu dostavljeni računi. Na koncu, Didović je kazao da će naknadno dostavljena
izvješća takoĎer biti proslijeĎena vijećnicima.
Ad.8.
U izvješću Milan Kurtović je izvijestio da je nakon konzultacija sa nadleţnim u Ministarstvu
kulture pripremljen prijedlog nove odluke o osnivanju Narodne knjiţnice i čitaonice u Klisu.
U ovom prijedlogu, na sugestiju iz Ministarstva ravnatelja knjiţnice imenuje općinski
načelnik umjesto općinskog vijeća kako je to bilo ranije utvrĎeno.
Vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako će biti suzdrţana kod donošenja ove odluke jer
se radi o dodatnim izdvajanjima iz proračuna. Općinski načelnik je kazao kako se radi o
sadrţaju koji je potreban cijeloj općini. Vijećnik Ante Rizvan je kazao kako treba voditi
računa o broju zaposlenih koji su na teret Proračuna općine. Po zaključenju rasprave većinom
glasova (10 za i 1 suzdrţan) se donosi
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ODLUKA
o osnivanju Narodne knjižnice i ĉitaonice u Klisu;

Ad.9.
Izvješće su podnijeli Josip Didović i Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali
svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
povodom prijedloga Ugovora Doma zdravlja splitsko-dalmatinske županije
o besplatnom ustupanju dijela poslovnog prostora na korištenje
Prihvaća se prijedlog Doma zdravlja splitsko-dalmatinske ţupanije sa sjedištem u Splitu,
Kavanjinova 2 za sklapanje Ugovora o besplatnom ustupanju dijela poslovnog prostora u
vlasništvu Općine, smještenom u prizemlju općinske zgrade na Klis-Megdanu, Iza Grada 2, a
koji se sastoji od tri prostorije, te čekaonice sa sanitarnim čvorom, ukupne netto površine 88
m2 u svrhu obavljanja zdravstvene djelatnosti.
Ad.10.
Izvješće su podnijeli Jakov Vetma i Damir Ţura. Na upit vijećnice Mihovilović da li će doći
do prijenosa upravljačkih prava na objektu TvrĎave Klis na povijesnu postrojbu Kliški uskoci,
općinski načelnik je odgovorio da to ne dolazi u obzir. Vijećnik Ante Rizvan je kazao kako u
ovoj situaciji treba uvaţiti kulturno partnerstvo. Sporazumom se ţele urediti odnosi izmeĎu
postrojbe i Općine Klis u pogledu odrţavanja i prezentacije TvrĎave. Po zaključenju rasprave
većinom glasova (10 za i 1 suzdrţan) se donosi
ZAKLJUĈAK
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Klis da sa ovlaštenim predstavnicima povijesne
postrojbe „Kliški uskoci“ utvrdi prijedlog sporazuma o meĎusobnim pravima i obvezama koji
se odnosi na način korištenja objekta TvrĎave Klis, te isti potpiše.
Ad.11.
Po izvješću Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća
jednoglasno se donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
na podruĉju općine Klis
U Stožer zaštite i spašavanja na podruĉju općine Klis imenuju se:
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Stožer zaštite i spašavanja Općina Klis

1

Član Stoţera
/Ime i prezime/
Marko Galić

2

Sanja Lulić

3

Nikola Bilić

Duţnost u
Stoţeru
Načelnik
Stoţera,
Zamj.
nač.općine
Član Stoţera,
Predst.PUZS
Split
Član Stoţera

4
5
6

SrĎan Listeš
Ante Radoš,dr.
Tomislav Delić

Član Stoţera
Član Stoţera
Član Stoţera

7

Ante Varvodić

Član Stoţera

1.

Mjesto prebivališta
ulica i kućni br.
Lećevica, Nisko
Galići Zokići 13

Split,
Šiţgorićeva 10
Zvonimirova 2
Vučevica, Lećevica
Sv.Jure 36, Klis
Belimovača 39, Klis
Put Kule 5 Konjsko
Klis
Varvodići 22, Prugovo,
Klis

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom vjesniku
Općine Klis“.

Ad.12.
Nakon izvješća Milana Kurtovića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog
vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja
na podruĉju Općine Klis u 2014. godini

Ad.13.
Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi
članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
o Prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na podruĉju Općine Klis u 2015. godini
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Ad.14.
Konstatira se da je preslik Poslovnika dostavljen svim članovima općinskog vijeća. Po
zaključenju rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća izvješće o sadrţaju
poslovnika se prima na znanje.

Predsjednik vijeća utvrĎuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 19,35 sati.

KLASA: 021-05/15-01/01
URBR: 2180/03-01/15-229
KLIS, 18. veljače 2015.g.
ZAPISNIK SASTAVIO:
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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