ZAPISNIK
s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 18. veljaĉe 2016. 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, Ante Varvodić, Ivica Listeš, Ivan Kalinić, Ante Rizvan i Alen Radić.
ODSUTNI: Tomislav Delić
OD OSTALIH: Općinski naĉelnik Jakov Vetma.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Sjednici su nazoĉni svi ĉlanovi Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i
odluĉivati.
Na prijedlog predsjedatelja minutom šutnje odaje se poĉast svim palim za domovinu.
Na predloženi, dostavljeni pisani dnevni red nadopune je predložio predsjednik općinskog
vijeća i to na naĉin da:
- Toĉka 1. glasi: „Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenim ostavkama na mjesto
vijećnika u općinskog vijeću općine Klis i verifikacija mandata predloženih vijećnika“
- Toĉka 2. glasi: „Polaganje prisege novih vijećnika“;
- Toĉka 3. glasi: „Prihvaćanje Rješenja o imenovanju ĉlanova Mandatnog povjerenstva“
- Toĉka 17. glasi: „Prihvaćanje prijedloga Odluke o produljenju obraĉuna i naplate
naknade za razvoj za realizaciju EKO projekta“.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg

D N E V N O G R E D A:
Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice općinskog vijeća Općine Klis
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenim ostavkama na mjesto vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Klis i verifikacija mandata predloženih vijećnika;
2. Polaganje prisege novih vijećnika;
3. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju ĉlanova Mandatnog povjerenstva;
4. Vijećniĉka pitanja i odgovori;
5. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Općine Klis;
6. Prihvaćanje Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Klis;
7. Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Klis u 2015.
godini;
8. Prihvaćanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na podruĉju
Općine Klis za razdoblje od 4 godine (od 2016. do 2020. godine);
9. Prihvaćanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Klis;
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10. Prihvaćanje Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na podruĉju Općine Klis u 2016. godini;
11. Prihvaćanje Plana provedbe obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na podruĉju Općine Klis u 2016. godini;
12. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o uporabi grba i zastave Općine Klis;
13. Izvješće općinskog naĉelnika o prihvaćenom Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klis;
14. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o koeficijentima za obraĉun plaća službenika i
namještenika Općine Klis;
15. Izvješće općinskog naĉelnika o pripremi projekata za 2016. godinu;
16. Rasprava o spomen obilježjima na podruĉju Općine Klis i njihovoj zaštiti.
17. „Prihvaćanje prijedloga Odluke o produljenju obraĉuna i naplate naknade za razvoj za
realizaciju EKO projekta“.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odluĉivanju po istom.
Tijekom verifikacije zapisnika sa 21. sjednice općinskog vijeća vijećnica Smiljana
Mihovilović je kazala da nije postavila upit da li je općina Klis nego općinski naĉelnik u
sukobu interesa po pitanju zapošljavanja u Komunalnom Klis i Poduzetniĉki inkubator.
Nadodala je kako se ovim akutualizira pitanje tonskog snimanja sjednica.
Primjedba se prihvaća te se jednoglasno prihvaća zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1.
U ime Mandatnog povjerenstva Ivica Vetma je izvijestio kako su zaprimljene ostavke
vijećnika Ante Rizvana i Alena Radića. Obje su napravljene sukladno Zakonu, te se ove
ostavke primaju na znanje. U nastavku, Vetma je izvijestio da je politiĉka stranka HSS uputila
zahtjev da se umjesto vijećnika koji su podnijeli ostavke za navedene dužnosti prihvati
kandidatura Jerne Ćaleta i Vedran Sikirica. Mandati se verificiraju jednoglasno.
Ad.2.
Predsjednik općinskog vijeća ĉita tekst prisege koji vijećnici Ćaleta i Sikirica vlastoruĉno
potpisuju.
Ad.3.
Na prijedlog HSS-e odnosno vijećnika Ivice Listeša da se umjesto vijećnika Ante Rizvana u
Mandatno povjerenstvo imenuje Jerna Ćaleta, jednoglasno se donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika i ĉlanova
Mandatne komisije
I.

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Klis biraju se:
1. IVICA VETMA, za predsjednika;
2. ANTE VARVODIĆ, za ĉlana;
3. JERNA ĆALETA, za ĉlana.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
općine Klis.
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Ad.4.
Tijekom vijećniĉkih upita Smiljana Mihovilović je upitala kada će Poduzetniĉi inkubator
podnijeti izvješće o svom radu? Općinski naĉelnik je kazao kako to izvješće po važećim
propisima ne podnosi institucija naĉelnika.
Na upit navedene vijećnice „kada će biti raspisan javni poziv za financiranje udruga? predsjednik vijeća je izvijestio da je javni poziv za financiranje udruga objavljen 10. veljaĉe
2016. godine na Internet stranicama općine. Da li je poznato općini da se neka udruga ugasila?
– upitao je vijećnik Ivica Listeš. Općinski naĉelnik je odgovorio da će se to vidjeti po
provedenom postupku za financiranje udruga. Na upit vijećnika Listeša općinski naĉelnik je
odgovorio da izvoĊaĉ radova na izgradnji plinske mreže na potezu od Vetmića do Varoša
posjeduje suglasnost Županijske uprave za ceste završetak radova do 02. ožujka 2016.
godine.Vezano uz upit vijećnika Ivana Kalinića, općinski naĉelnik je odgovorio da je
neizvjestan postupak završetka javne nabave za postavljanje led rasvjete iz razloga što se radi
o mnogo tehniĉkih detalja. Vijećnik Vedran Sikirica je upitao zašto ne funkcionira mjesni
odbor Brštanovo? Naĉelnik je odgovorio da su izbori održani a vijećnici koji su dobili mandat
u mjesnom odboru trebali su se konstituirati. Na upit vijećnice Jerne Ćalete zašto su došle
opomene zbog neplaćanja komunalne i vodne naknade, naĉelnik je kazao kako FINA u
Zagrebu nije poslala izvješće o svim izvršenim uplatama stoga je dio opomena došao i onima
koji su uredno podmirili svoju obvezu.
Ad.5.
Sa sadržajem prijedloga Odluke uvodno je izvijestio Milan Kurtović. Na primjedbu vijećnice
Smiljane Mihovilović da je razlika u cijeni izmeĊu prve i druge zone odnosno podruĉja
Mezanovaca i naselja Klis samo 10,00 kuna, naĉelnik je kazao kako se radi uglavnom sa
stambenim zgradama i stanovima za tržište.
Po zakljuĉenju rasprave u kojoj su sudjelovali svi ĉlanovi općinskog vijeća većinom glasova
(11 za i 1 suzdržan) se donosi
ODLUKA
o komunalnom doprinosu općine Klis
Ad.6.
Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović, a vijećnica Jerna Ćaleta je istaknula kako posebnu
pažnju treba posvetiti edukaciji stanovništva. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi
ĉlanovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Klis
Ad.7.
Sa sadržajem prijedloga Analize izvijestio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi ĉlanovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
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o prihvaćanju Analize stanja i sustava civilne zaštite
na podruĉju općine Klis u 2015. godini
Ad.8.
Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi ĉlanovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na podruĉju općine Klis za razdoblje od 4 godine (od 2016. do 2020. godine)
Ad.9.
Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi
ĉlanovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju općine Klis
Ad.10.
Sa sadržajem prijedloga Programa izvijestio je Milan Kurtović, te rasprave u kojoj su
sudjelovali svi ĉlanovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na podruĉju općine Klis u 2016. godini

Ad.11.
Izvješće je podnio Milan Kurtović, a vijećnik Vedran Sikirica je istaknuo kako posebnu
pozornost u provedbi aktivnosti treba posvetiti kontroli izvršenja.
Po zakljuĉenju rasprave u kojoj su sudjelovali svi ĉlanovi općinskog vijeća jednoglasno se
donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na podruĉju općine Klis u 2016. godini
Ad.12.
Sa prijedlogom odluke izvijestili su Josip Didović i Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj
su sudjelovali svi ĉlanovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o uporabi grba i zastave općine Klis
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Ad.13.
Općinski naĉelnik izvijestio je da su donesenim Pravilnikom razgraniĉene nadležnosti
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, te se zna tko za koji segment rada odgovara.
Ad.14.
Na temelju izloženog u prethodnoj toĉci jednoglasno je prihvaćen prijedlog općinskog
naĉelnika o usvajanju
ODLUKE
o koeficijentima za obraĉun plaća službenika i namještenika općine Klis
Ĉlanak 1.
Koeficijenti iz ove Odluke iznose:
Radno mjesto

Koeficijent

1. Proĉelnik Jedinstvenog upravnog
odjela – tajnik općine

3,75

2. Viši savjetnik za proraĉun i financije

3,25

3. Viši struĉni suradnik za proraĉun,
raĉunovodstvo i financije

3,10

4. Viši savjetnik za javnu nabavu,
komunalne poslove, prostorno
ureĊenje i gradnju
5. Viši struĉni suradnik za javnu
nabavu i financijske poslove

3,25

6. Administrativni referent

2,25

3,10

7. Referent za prostorno ureĊenje i
gradnju
8. Komunalni redar

2,25

9. Referent za turizam
10. Ĉistaćica
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Ĉlanak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za
obraĉun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klis
(„Službeni vjesnik Općine Klis“, broj 5/10).
Ad.15.
U uvodnom izvješću Jakov Vetma je iznio projekte koji su u pripremi za 2016. godinu. Popis
projekata se nalazi u privitku ovog zapisnika i ĉini njegov sastavni dio.
U raspravi vijećnica Mihovilović je istaknula kako nije predviĊena aplikacija dokumentacije
za izgradnju vatrogasnog doma za potrebe DVD-a Klis. Općinski naĉelnik je naglasio da je u
ovom trenutku prioritet osiguranje potrebnih uvjeta za rad DVD-a ZAGORA iz Vuĉevice. U
svakom sluĉaju traži se rješenje i za osiguranje prikladnih prostorija za rad DVD-a Klis.
Na upit vijećnice Mihovilović, naĉelnik je odgovorio kako je prioritet ureĊenje mjesnog doma
u Klis-Kosi, a igralište mora biti smješteno u sklopu osnovne škole, te je već napravljen
projekat ali je problem što ne možemo izvlastiti zemljište od Republike Hrvatske.
Ad.16.
Općinski naĉelnik je podsjetio kako na podruĉju općine postoje razliĉiti spomenici od kojih
većina potiĉe iz II. svjetskog rata. U posljednje vrijeme u javnosti se pojavljujemo u
negativnom kontekstu (šaranje i sl.) , te se postavlja pitanje što raditi sa ovim spomenicima. U
svakom sluĉaju žrtve ne dijelimo ali jedna od ideja je da se svi ti spomenici premjeste na
mjesno groblje. Vijećnica Mihovilović je podsjetila kako su do sada izmještena dva
spomenika sa Klis-Megdana. Kazala je kako spomen ploĉa u Pleštinama je izgraĊena 1959.
godine, a postavile su je obitelji poginulih ĉija su imena uklesana na njoj. Imenovana
vijećnica nije za opciju premiještanja. Vijećnik Ivica Listeš je kazao kako je spomen obilježje
podignuto poznatim ljudima i nezahvalno je raspravljati ali je ploĉa neprimjerena na
sadašnjem mjestu. Istiĉe kako nije dobro oživljavati prošlost i stvarati napetosti.
Ad.17.
Nakon uvodnog izvješća općinskog naĉelnika te rasprave u kojoj su sudjelovali svi ĉlanovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
1. Prihvaća se produljenje obraĉuna i naplate naknade za razvoj za realizaciju
EKO Projekta do 31.12.2023. godine, a u visini postojećeg iznosa naknade od 3,50
kn po m3 isporuĉene vodne usluge.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik vijeća utvrĊuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zakljuĉuje u 19,00 sati.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBR: 2180/03-01/16-1458
KLIS, 18. veljaĉe 2016.
ZAPISNIK SASTAVIO
___________________
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________
Josip Didović
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