ZAPISNIK
s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 16. srpnja 2015. 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, Ante Varvodić,
Ivica Vetma, Ante Rizvan, Ivica Tešija.
ODSUTNI: Alen Radić, Tomislav Delić, Ivica Listeš i Ivan Kalinić
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma,
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
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 4. Prihvaćanje prijedloga Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu
javnih priznanja i točke 5. Prihvaćanje prijedloga Odluke o zabrani izvođenja radova tijekom
turističke sezone. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te predsjedatelj predlaže usvajanje
sljedećeg

D N E V N O G R E D A:
Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis
1.
2.
3.
4.
5.

Vijećnička pitanja i odgovori
Prihvaćanje Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Klis
Izvješća o radu Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja na području Općine Klis
Prihvaćanje Prijedloga Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu javnih priznanja
Prihvaćanje Prijedloga Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom
turističke sezone

Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Tijekom verifikacije zapisnika sa 17. sjednice ovog vijeća prihvaćene su primjedbe vijećnice
Smiljane Mihovilović i to: u točki Ad 1. treba stajati: tko je zaposlen u komunalnom
poduzeću i je li to zapošljavanje provedeno temeljem javnog natječaja, općinski načelnik
Jakov Vetma je obrazložio da je Komunalno Klis d.o.o. osnovano kao trgovačko društvo.
Naveo je da su zaposlene tri osobe, te pojasnio životopise tih djelatnika.
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U točki pod Ad 4. treba stajati: Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović zašto udruge balotara
nema u izvješću o izvršenju programa zadovoljavanja javnih potreba u sportu, općinski
načelnik je odgovorio da je udruga balotara iz Ozrne nositelj odnosno organizator
manifestacije pod nazivom Noć Ozrne.
U točki Ad 25. treba stajati: Vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako ranije podneseno
izvješće DVD-a Klis nije prihvatljivo.
I u točki Ad 28. Obrazloženje prijedloga podnijela je vijećnica Smiljana Mihovilović ističući
kako naknadu za rad u općinskom vijeću treba smanjiti zbog lošijeg punjenja proračuna i
manjeg broja održanih sjednica.
Isto tako prihvaćena je i primjedba vijećnika Ante Rizvana te u točki Ad 23. treba stajati: Iz
ove analize proizlazi da je ekonomska cijena smještaja među najnižima u RH. Vijećnik smatra
da općina ne poštiva propise iz ove oblasti što uključuje i nedonošenje Plana u predškolskom
odgoju i naobrazbi.
Nakon toga jednoglasno se verificira zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća.

Ad 1.
Vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako je dobila dio odgovora na svoj vijećnički upit
te ponovno traži da se dostavi izvod iz registra ugovora o djelu i popis svih zaposlenih. Na
upit vijećnice Mihovilović, da li će udruga DDK-a dobiti potrebna sredstva za organizaciju
akcije darivanja krvi, općinski načelnik je odgovorio da je zbog Zakona o regionalnom
razvoju punjenje općinskog proračuna slabije .ali će se ipak osigurati potrebna sredstva.
Vijećnik Ante Rizvan je kazao da je načelnik žurno odgovorio na njegov upit. Na daljnje
pitanje vijećnika Rizvana općinski načelnik je kazao da će vijeću biti proslijeđeno izvješće o
radu poduzetničkog inkubatora.

Ad 2.
U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo kako je donošenje predložene odluke
zakonska obveza. Pored toga očekuje se prihod od 600 000,00 do 700 000,00 tisuća kuna, a
jedinice koje ne uvedu ovu obvezu ne mogu više računati na subvencije od države.
Vijećnica Mihovilović također ističe da je donošenje ove odluke nužnost i istovremeno
upozorila na problem plaćanja naknade za čistoću s jednog dijela općine. Predsjednik vijeća je
izvijestio kako je napravljen registar obveznika plaćanja komunalne naknade. Procjena je da
se na području općine nalazi oko 1800 objekata, a registar se stalno ažurira i podacima
prikupljenim u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata..
Odluka vijeća sigurno neće biti dobro prihvaćena zaključio je vijećnik Ante Rizvan, ali iz
navedenih razloga prihvaća donošenje odluke. Svakako se očekuje bolje komunalno
infrastrukturno uređenje na području općine. Načelnik je dodao kako svi znaju kako na
području općine postoji mnogo neuređenih cesta, javnih površina i groblja. U ovoj godini se
očekuje uvođenje sustava led rasvjete.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
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ODLUKA
o komunalnoj naknadi na području Općine Klis

Ad 3.
Predsjednik vijeća je izvijestio o sjednici povjerenstva na kojoj su zaprimljene i javno
otvorene ponude za javna priznanja u 2015. godini. Preslici prijedloga će biti dostavljeni
članovima povjerenstva koji će na svojoj narednoj sjednici utvrditi prijedloge nagrada i javnih
zahvala te uputiti vijeću na raspravu i usvajanje.
Ad 4.
Obrazloženje prijedloga odluke izložio je Josip Didović. Najveća izmjena u odnosu na važeću
odluku odnosi se na broj nagrada i javnih zahvala Općine. Naime, prijedlog je da se broj
nagrada poveća na 3 i javnih zahvala na 4. Općinski načelnik je istaknuo kako u budućnosti
treba na odgovarajući način zahvaliti i obiteljima poginulih branitelja. Po zaključenju rasprave
jednoglasno se donosi

ODLUKA
o postupku i kriterijima za dodjelu javnih priznanja

Ad 5.
Nakon uvodnog izvješća općinskog načelnika te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
Općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone na području Općine
Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 18,30 sati.

KLASA: 021-05/15-01/01
URBR: 2180/03-01/15-957
KLIS, 16. srpnja 2015.
ZAPISNIK SASTAVIO
___________________
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________
Josip Didović
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