ZAPISNIK
s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis odrţane dana 01. prosinca 2015. godine u
vijećnici Općine Klis s poĉetkom u 17,00 sati.
NAZOĈNI ĈLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Ivica Vetma,
Ivica Tešija, Tomislav Delić, Ante Varvodić, Ivica Listeš, Ivan Kalinić, Ante Rizvan i Alen
Radić.
OD OSTALIH: Općinski naĉelnik Jakov Vetma.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Sjednici su nazoĉni svi ĉlanovi Općinskog vijeća te se moţe pravovaljano raspravljati i
odluĉivati.
Na prijedlog predsjedatelja minutom šutnje odaje se poĉast svim palim za domovinu.
Predsjedatelj predlaţe usvajanje sljedećeg

D N E V N O G R E D A:
Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća Općine Klis
1. Vijećniĉka pitanja i odgovori;
2. Prihvaćanje Prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2016. godinu;
3. Prihvaćanje Prijedloga Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2016. godinu;
4. Prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadrţavanje nezakonito
izgraĊenih zgrada u Općini Klis za 2016. godinu;
5. Prihvaćanje Prijedloga Proraĉuna Općine Klis za 2016. godinu;
6. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o izvršenju Proraĉuna Općine Klis za 2016. godinu;
7. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u
Općini Klis za 2015. godinu;
8. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa odrţavanja komunalne
infrastrukture u Općini Klis za 2015. godinu;
9. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba u
kulturi na podruĉju Općine Klis za 2015.godinu;
10. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba u
socijalnoj zaštiti na podruĉju Općine Klis za 2015. godinu;
11. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja javnih potreba u
športu na podruĉju Općine Klis za 2015. godinu;
12. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Klis za 2015. godinu;
13. Izvješće o izvršenoj preraspodjeli sredstava utvrĊenih u Proraĉunu Općine Klis za
2015. godinu;

1

14. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o donošenju proĉišćenog teksta izmjena i dopuna
detaljnog plana ureĊenja groblja Klis (DPU br.19);
15. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o
kratkoroĉnom zajmu;
16. Prihvaćanje nacrta procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša za Općinu Klis, UsklaĊenje 2;
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odluĉivanju po istom.
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1.
Vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako je dobila odgovor vezano na upit koji se
odnosio na evidenciju ugovora o djelu za 2014. godinu, te popis zaposlenika općine Klis,
Poduzetniĉkog inkubatora i Komunalno Klis. Vezano uz ovaj odgovor zapitala je da li je
općina Klis u sukobu interesa kad je zaposlila vijećnike Josip Didović, Maja Zelić i Ivica
Vetma. Općinski naĉelnik je kazao kako će pismeno odgovoriti na ovaj upit. Vijećnik Alen
Radić je kazao kako je prema Poslovniku odgovor koji je dostavljen vijećnici Mihovilović
trebalo dostaviti i ostalim vijećnicima ovog vijeća. Predsjednik vijeća je kazao kako se u
ovom sluĉaju radi o dopuni – pojašnjenju na ranije dostavljeni odgovor. U nastavku, vijećnik
Ante Rizvan je upitao u kojoj je fazi izgradnja sekundarne kanalizacije dionice BelimovaĉaMegdan.
Naĉelnik je izvijestio kako je općina ishodila graĊevinsku dozvolu za ovaj sustav ali se
naknadno ukljuĉila izgradnja plinske mreţe, dogradnja HEP-ove infrastrukture te su u tijeku i
pregovori sa ŢUC-om vezano uz ureĊenje ove prometnice. Prema tome trenutno se vrši
usklaĊivanje troškovnika a agencija EKO Kaštelanski zaljev će provesti postupak javne
nabave. Nakon toga vijećnik Rizvan je ponovio kako je više puta na sjednici ovog vijeća
zatraţeno da se uklone repetitori sa objekta TvrĊave Klis. Općinski naĉelnik je kazao da
problem nije jednostavan, u ovo su ukljuĉeni i konzervatori. S druge strane treba povesti
raĉuna i o pokrivenosti signalima našeg stanovništva. Predsjednik vijeća je odgovorio da će
pozvati operatere koji koriste objekt TvrĊave i problem prezentirati na sjednici ovog vijeća.
Nakon toga vijećnik Ivica Listeš je podsjetio kako je u toku izgradnja plinovodnog sustava
ispod TvrĊave te zatraţio da se razmotri mogućnost ostavljanja putne komunikacije trasom
kuda je ova infrastruktura prošla. Naĉelnik je kazao kako je koncesionar EVN plin dobio sve
dozvole a to ukljuĉuje i suglasnost nadleţnog konzervatorskog odjela.
Ad 2.; Ad.3.; Ad.4.;Ad.5.;Ad.6.
Na prijedlog predsjednika vijeća jednoglasno je zakljuĉeno da se zbog meĊusobne
povezanosti u uvjetovanosti ovih toĉaka dnevnog reda povede istodobna rasprava.
Uvodno izvješće podnijela je gĊa. Ksenija Glavina u kome je podsjetila na zakonski okvir
sadrţaja ovog dokumenta. Naglasila je kako je struktura ovog proraĉuna sliĉna kao i za
proraĉun u 2015. godini. Razlika se pojavljuje u financiranju Narodne knjiţnice i ĉitaonice u
Klisu te naĉinu financiranja javnih potreba u športu, kulturi i socijalnoj zaštiti. Iznosi za ove
potrebe su zbirni, a za pojedinaĉno financiranje udruga bit će potrebno formirati povjerenstva
i provesti odgovarajuće natjeĉaje. Na upit vijećnice Mihovilović tko odluĉuje o dodijeljenoj
visini sredstava, naĉlenik je odgovorio da je on ta ovlaštena osoba uz pomoć povjerenstva.
Vijećnica Mihovilović je podsjetila da je jedan dio u strukturi proraĉuna unaprijed definiran
ali je zatraţila pojašnjenje izdataka predviĊenih za intelektualne usluge. Naĉelnik je
odgovorio da se ove usluge odnose uglavnom na projektiranje.
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U ime vijećnika kluba HSS – HSP vijećnik Ante Rizvan je kazao kako unatoĉ tome što nisu
predloţeni programi javnih potreba uz ovaj proraĉun nije bilo prepreke da se stavke navedu uz
pojedinu udrugu.
Imenovani vijećnik je kazao kako je mišljenje ovog kluba da je iznos odnosno visina
proraĉuna velika, a što je vidljivo i iz prijedloga u kasnijoj toĉci dnevnog reda kojom se traţi
kratkoroĉno zaduţenje. Naĉelnik je kazao kako proraĉun treba zaista realno planirati, ali treba
predvidjeti situacije kad se raspišu odreĊeni natjeĉaji i kad se izmeĊu ostalog traţi i
proraĉunska stavka kojom je predviĊeno sufinanciranje odreĊenog projekta. Kad se natjeĉaj
raspiše a stavke nema u proraĉunu, tehniĉki je zbog kratkoće vremena nemoguće provesti
postupak izmjena i dopuna. Vezano uz upit odnosno pojašnjenje odluke o zaduţenju naĉelnik
je kazao kako se radi o kratkoroĉnoj pozajmici koja bi se vratila u roku od jedne godine. Na
upit pojašnjenja konta 324 na str. 11 prijedloga proraĉuna naĉelnik je kazao kako se sredstva
odnose na projekt ERASMUS + te po ovom programu općina neće biti u minusu. Na daljnji
upit vijećnice Mihovilović naĉelnik je kazao kako je kod izgradnje mrtvaĉnice Klis predviĊen
izdatak od 200.000,00 kuna i to je iznos koji još nije isplaćen po odluci vijeća a odnosi se na
zemljište u vlasništvu obitelji Vukšić. Naime, u meĊuvremenu vlasnica je preminula. Na kraju
rasprave naĉelnik je podsjetio kako je temeljem zakonskih izmjena općina Klis u odnosu na
prethodne godine iz proraĉuna „izgubila“ 3,5 mil.kuna što ukljuĉuje i našu obvezu osiguranja
sredstava kod povrata poreza a koje obveze ranije nije bilo.
Po zakljuĉenju rasprave se donose
Većinom glasova (8 za i 5 suzdrţanih)
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI KLIS ZA 2016. GODINU
Većinom glasova (8 za i 5 suzdrţanih)
PROGRAM ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI KLIS ZA 2016. GODINU
Većinom glasova (8 za i 5 suzdrţanih)
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE
ZA ZADRŢAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U OPĆINI KLIS
ZA 2016. GODINU
Većinom glasova (8 za i 5 suzdrţanih)
ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRORAĈUNA OPĆINE KLIS
ZA 2016. GODINU
Većinom glasova (8 za i 5 suzdrţanih)
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE KLIS
ZA 2016. GODINU
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Ad.7.;Ad.8.;Ad.9.;Ad.10.;Ad.11. i Ad.12.
Na prijedlog predsjednika općinskog vijeća a zbog meĊusobne povezanosti navedenih toĉaka
dnevnog reda jednoglasno je zakljuĉeno da se o povede istodobna rasprava.
Uvodno je gĊa.Ksenija Glavina izvijestila o najvaţnijem prijedlogu izmjena dok je općinski
naĉelnik istaknuo da se ovim „rebalansom proraĉuna“ vrši usklaĊenje sa preuzetim obvezama.
Najviše je umanjenja izvršeno u komunalnom dijelu, a s druge strane ostavljena je i
mogućnost eventualnog apliciranja, ukoliko bude natjeĉaja do kraja godine, tj. na pojedinim
pozicijama predviĊeni su novĉani iznosi za realizaciju projekata.
Vijećnik Ivica Tešija izrazio je zadovoljstvo zbog nabavke sveĉanih odora muškog pjevaĉkog
zbora naše ţupe.
Po zakljuĉenju rasprave se donose
Većinom glasova (12 za i 1 suzdrţan)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTUKTURE U OPĆINI KLIS
ZA 2015. GODINU
Većinom glasova (12 za i 1 suzdrţan)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLIS
ZA 2015. GODINU
Većinom glasova (12 za i 1 suzdrţan)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA ZADOVOLJAVANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUĈJU OPĆINE KLIS ZA 2015. GODINU
Većinom glasova (12 za i 1 suzdrţan)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA ZADOVOLJAVANJA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
NA PODRUĈJU OPĆINE KLIS ZA 2015. GODINU
Većinom glasova (12 za i 1 suzdrţan)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA ZADOVOLJAVANJA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
NA PODRUĈJU OPĆINE KLIS ZA 2015. GODINU
Većinom glasova (12 za i 1 suzdrţan)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAĈUNA OPĆINE KLIS
ZA 2015. GODINU
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Ad.13.
Sa sadrţajem zakljuĉka o izvršenoj preraspodjeli izvijestila je gĊa. Ksenija Glavina. Izvješće
se prima na znanje.
Ad.14.
Uvodno izvješće podnijeli su Milan Kurtović i Zlatko Roţić, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi ĉlanovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
o usvajanju proĉišćenog teksta izmjena i dopuna detaljnog plana
ureĊenja groblja Klis (DPU br.19)
Ad.15.
Obrazloţenje prijedloga odluke podnio je općinski naĉelnik. U ime kluba vijećnika HSS –
HSP-a vijećnik Ante Rizvan je kazao kako se oni protive prijedlogu odluke jer smatraju kako
se rebalans zbog minusa u poslovanju trebao donijeti ranije. Ovaj vijećnik je kazao kako ovaj
dug ne bi nastao da nisu osnovani Poduzetniĉki inkubator i Komunalno poduzeće.
Vijećnik Ante Varvodić smatra da su ovi stavovi omalovaţavanje ostalih vijećnika. Na koncu,
općinski naĉelnik je kazao kako su ga u trenutku preuzimanja duţnosti doĉekala zaduţenja
(groblje) te treba uspostaviti likvidnost u poslovanju.
Većinom glasova (8 za i 5 protiv) se donosi
ODLUKA
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE
UGOVORA O KRATKOROĈNOM ZAJMU
Ad.16.
Nakon uvodnog obrazloţenja kojeg je podnio Milan Kurtović, te rasprave u kojoj su
sudjelovali svi ĉlanovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
O PRIHVAĆANJU NACRTA PROCJENE UGROŢENOSTI STANOVNIŠTVA,
MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA
I OKOLIŠA ZA OPĆINU KLIS, USKLAĐENJE 2
Predsjednik vijeća utvrĊuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zakljuĉuje u 17,50 sati.
KLASA: 021-05/15-01/01
URBR: 2180/03-01/15-1679
KLIS, 01. prosinca 2015.
ZAPISNIK SASTAVIO

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

___________________
Milan Kurtović

_____________________
Josip Didović
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