ZAPISNIK
s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis odrţane dana 03. kolovoza 2015. godine
u vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati.
NAZOĈNI ĈLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Ivica Vetma,
Ivica Tešija, Tomislav Delić, Ivica Listeš i Ivan Kalinić.
ODSUTNI: Alen Radić, Ante Varvodić i Ante Rizvan.
OD OSTALIH: Zamjenik općinskog načelnika Marko Galić.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća te se moţe pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Na prijedlog predsjedatelja minutom šutnje odaje se počast svim palim u vojno redarstvenoj
operaciji OLUJA 1995g.
Predsjedatelj predlaţe usvajanje sljedećeg

D N E V N O G R E D A:
Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice općinskog vijeća Općine Klis
1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje
radova odrţavanja koji se odnose na odrţavanje nerazvrstanih cesta na području Općine
Klis za jednogodišnje razdoblje
3. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove koji se
odnose na odrţavanje javne rasvjete na području Općine Klis
4. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove koji se
odnose na deratizaciju i dezinsekciju na području Općine Klis za jednogodišnje
razdoblje
5. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje
radova odrţavanja koji se odnose na sanaciju deponija na području Općine Klis
6. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje
radova odrţavanja koji se odnose na odvoz glomaznog otpada na području Općine Klis
za jednogodišnje razdoblje
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7. Prihvaćanje Prijedloga Odluke za dodjelu javnih priznanja Općine Klis za 2015.godinu
8. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o pristupanju projektu urbane aglomeracije Grada Splita
i korištenja ITU mehanizma
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1.
Vijećnik Ivica Listeš je upitao da li je odrţan sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta na
kome bi se iznijele primjedbe po završetku izgradnje brze ceste Solin – Klis a što uključuje i
vrlo loše izvedene spojeve vijadukta kroz naselje Ozrna. Zamolio je da bude prisutan tom
sastanku ukoliko nije odrţan. Milan Kutrović je izvijestio da sastanak još uvijek nije odrţan
zbog godišnjih odmora u upravi cesta. Na potrebu postavljanja prometnog ogledala zbog
nepreglednosti odvijanja prometa u naselju Pozirale upozorila je vijećnica Smiljana
Mihovilović. Predsjednik vijeća je kazao kako je ogledalo već postavljeno. U nastavku,
vijećnik Ivica Tešija kazao je kako na lokalnoj prometnici do središta naselja u Gizdićima
treba ukloniti dio krošanja koje ugroţavaju i oštećuju vozila. Na koncu, predsjednik vijeća je
pozvao vijećnicu Mihovilović da u prostorijama općine izvrši uvid u registar ugovora o djelu
koji je općina zaključila.
Ad 2.
Uvodno je predsjednik vijeća izvijestio o radu povjerenstva koje je provodilo postupke
nadmetanja. Posebno je iznio stav da ubuduće ovo povjerenstvo neće predlagati da se prihvate
ponude u kojima ponuđači ne dostave kompletnu dokumentaciju. Nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru tvrtke PRVI TREPTAĈ iz Splita
kao najpovoljnijeg ponuditelja za izvoĊenje radova održavanja koji se odnose na
održavanje nerazvrstanih cesta
na podruĉju Općine Klis za jednogodišnje razdoblje

Ad 3.
Nakon uvodonog obrazloţenja Josipa Didovića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o odabiru tvrtke „ACORUS“ iz Klisa
kao najpovoljnijeg ponuditelja za radove koji se odnose na održavanje
javne rasvjete na podruĉju Općine Klis
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Ad 4.
Po izvješću o radu povjerenstva koje je podnio Josip Didović, te rasprave u kojoj su
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o odabiru tvrtke „MINELA“ iz Splita
kao najpovoljnijeg ponuditelja za radove koji se odnose na
deratizaciju i dezinsekciju na podruĉju Općine Klis za jednogodišnje razdoblje
Ad 5.
Po uvodnom izvješću Josipa Didovića, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
Općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o odabiru tvrtke „PISAC COMMERCE“ iz Solina
kao najpovoljnijeg ponuditelja za izvoĊenje radova koji se odnose na sanaciju
deponija na podruĉju Općine Klis
Ad.6.
Uvodno izvješće podnio je Josip Didović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o odabiru tvrtke „EKO USLUGE“ iz Splita
kao najpovoljnijeg ponuditelja za izvoĊenje radova koji se odnose
na odvoz glomaznog otpada na podruĉju Općine Klis
Ad.7.
Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja podnijeli su Josip Didović i Smiljana
Mihovilović koja je još jednom podsjetila kako stranke ne bi trebale predlagati kandidate.
Po zaključenju rasprave se donose
ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KLIS U 2015. GODINI
i to:
Većinom glasova (9 za i 1 suzdrţan)
- Fra Petru Bezini – nagrada za ţivotno djelo;
te jednoglasno:
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- Mješovitom crkvenom zboru „PETRA KRUŢIĆA“ – nagrada općine;
- Povijesnoj postrojbi „KLIŠKI USKOCI“ – nagrada općine;
- Dr.sc. ROKU PLEŠTINI – nagrada općine;
- Lovačkoj udruzi „SVEĆURJE“ – zahvalnica općine;
- „STELLA MEDI TERRANEA“ d.o.o. – zahvalnica općine.
Ad.8.
U uvodnom izvješću vijećnica Maja Zelić je izvijestila o inicijativi Grada Splita za
konstituiranje urbane aglomeracije Grada i korištenja ITU mehanizama. Naime, iz
dosadašnjeg iskustva vidljivo je da se više sredstava „moţe povući“ iz fondova kroz različite
oblike udruţivanja ( LAG i sl.). Gradovi sa preko 35000 stanovnika mogu biti nosioci
projekata kojima bi se poboljšala prometna struktura, odrţavanje kulturne baštine, te
zapošljavanja. Vijećnici su podrţali ovu inicijativu, a Smiljana Mihovilović je kazala kako se
pristupanjem projektu otvara mogućnost izrade strategije razvoja. Po zaključenju rasprave
jednoglasno se donosi
ODLUKA
o pristupanju projektu urbane aglomeracije Grada Splita
i korištenja ITU mehanizma
Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 17,35 sati.

KLASA: 021-05/15-01/01
URBR: 2180/03-01/15-1075
KLIS, 03. kolovoza 2015.

ZAPISNIK SASTAVIO

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

___________________
Milan Kurtović

_____________________
Josip Didović
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