ZAPISNIK
s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 14. travnja 2016. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 16,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović, Ivica Vetma, Ivica Tešija, Ante
Varvodić, Ivica Listeš, Vedran Sikirica i Tomislav Delić.
ODSUTNI: Ivan Kalinić, Jerna Ćaleta, Maja Zelić i Igor Vrvilo.
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.
Zbog obveza općinskog načelnika predsjednik općinskog vijeća je predložio da se točka 6.
predloženog dnevnog reda uvrsti kao treća, a predložena 7. točka kao druga.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg

D N E V N O G R E D A:
Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice općinskog vijeća Općine Klis
1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o uvjetima dodjele u zakup poslovnog prostora mjesnog
doma u naselju Klis-Kosa;
3. Rasprava povodom prijedloga odluke poduzeća Promet d.o.o. Split, u vezi reguliranja
duga po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu;
4. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o komunalnom redu općine Klis;
5. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja;
6. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;
7. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje
radova održavanja deratizacije i dezinsekcije na području općine Klis za jednogodišnje
razdoblje;
8. Izvješće o radu Savjeta mladih općine Klis.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Tijekom verifikacije zapisnika vijećnica Smiljana Mihovilović je kazala kako je prijedlog
zapisnika nedorečen, preneseno je pola pitanja i pola odgovora.
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Stoga treba provesti tonsko snimanje sjednica ovog vijeća.
Većinom glasova (8 za i 1 protiv) verificira se zapisnik sa 22. sjednice općinskog vijeća.
Ad 1.
Konstatira se da je vijećnik Vedran Sikirica podnio predsjedniku vijeća pisani upit. Kakva je
financijska situacija u općini ? – upitala je vijećnica Mihovilović. Općinski načelnik je
odgovorio da je provedenom poreznom reformom SDP-ove Vlade općini uzeto 3,5 mil kuna i
nametnuta obveza povrata poreza na dohodak. Stoga postoje problemi u financijskom
poslovanju. Ovim odgovorom vijećnica Mihovilović nije zadovoljna. Na daljnji upit vijećnice
Mihovilović kada će se u dnevni red sjednica ovog vijeća uvstiti točke prihvaćanja programa
koji se odnose na financiranje udruga, općinski načelnik je kazao kako će se postupati
sukladno zakonima i uredbe Vlade koja regulira ova pitanja. Na upit vijećnika Vedrana
Sikirice koji se na loš prijem mobilnog signala na jednom dijelu općine, načelnik je odgovorio
kako je kotaktiran operatet THT te bi investicija u izgradnju jednog repetitora koštala
700.000,00 kuna. Također, ostvareni su kontakti sa još jednom tvrtkom kojoj poteškoće stvara
konfiguracija terena. U svakom slučaju općina je spremna pomoći u rješavanju ovog problema
ali odluku o ulaganju u ovu vrstu infrastrukture donose tele operateri. Konstatira se da u ovaj
trenutak na sjednicu dolazi vijećnica Maja Zelić. Vijećnik Ivica Listeš je kazao kako
pozdravlja izlazak glasnika općine te upitao koliko košta izrada jednog broja odnosno tiskanje
u 2000 primjeraka. Općinski načelnik je kazao kako je cijena izrade jednog broja cca
15.000,00 kuna, a cilj je da se u budućnosti oglasima pokrije trošak tiskanja. U nastavku,
vijećnik Listeš upitao je da li je u planu izrada spojne ceste između Klis-Kose i Ozrne.
Načelnik je odgovorio da ta prometnica za sada nije prioritet.Na upit vijećnika Tomislava
Delića načelnik je odgovorio da su zahtjevi za asfaltiranje ulica veliki, te će se radovi izvoditi
prema financijskim mogućnostima općine.
Ad.2.
Uvodno izvješće sa pismom namjere tvrtke koja proizvodi tzv. Pametne klupe izvijestio je
općinski načelnik. Podsjetio je da općina raspolaže sa prostorom u dijelu mjesnog doma u
Klis-Kosi koji je neuređen. Srednji kat ovog doma koristi KGD Mosor. Napravljen je projekt
sanacije neuređenog dijela doma, te se predlaže ovoj tvrtki sa velikim poslovnim
potencijalima izići u susret. Vijećnica Maja Zelić je kazala kako bi trebalo i dodatno
osloboditi od obveza prema općini (komunalna naknada i sl.). Po zaključenju rasprave
jednoglasno se donosi

ODLUKA
o uvjetima i načinu dodjele u zakup dijela poslovnog prostora
u Klis – Kosi
1. Zakup se daje na rok od 5 godina;
2. Početna cijena zakupa za cijeli prostor je 1,00 kn;
3. Namjena prostora: obavljanje djelatnosti programiranja web aplikacija, proizvodnje
uredskih i električnih strojeva i računala;
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Ad.3.
Uvodno je općinski načelnik podsjetio da sa poduzećem Promet stvarno upravlja Grad Split i
to imenovanjem direktora odnosno uprave ove tvrtke. Na taj način dug se sada penje preko
100.000.000,00 kuna. Prema zahtjevima Prometa Grad bi bio voljan sanirati dugovanja
ukoliko se svi suvlasnici javnog prijevoznika Promet Split odreknu vlasništva nad
nekretninama koje se nalaze u prostoru garaže. Općinski načelnik je kazao, na upit vijećnika
Ante Varvodića da će se vozni red posebno dogovarati. Po zaključenju rasprave većinom
glasova (10 za i 1 suzdržan) prijedlog za odreknuće od prava suvlasništva nad nekretninama je
prihvaćen.
Ad.4.; Ad.5.; Ad.6.
Zbog međusobne povezanosti jednoglasno je zaključeno da se provede istodobna rasprava o
prijedlogu sve tri odluke.
Tijekom rasprave izneseno je više protuprijedloga na prijedloge iznesene u dostavljenim
materijalima za ovu sjednicu. S obzirom da se radi o važnim odlukama za život stanovništva
jednoglasno je zaključeno da se formira povjerenstvo za usuglašavanje prijedloga odluka, te
dostavu istih na usvajanje ovom vijeću.
U povjerenstvo se imenuju (jednoglasno):
1. Dražen Radić,
2. Zlatko Rožić,
3. Josip Didović,
4. Ante Varvodić,
5. Igor Vrvilo,
6. Smiljana Mihovilović i
7. Jerna Ćaleta.

Ad.7.
Izvješće o provedenom postupku nadmetanja podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u
kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova održavanja deratizacije i
dezinsekcije na području općine Klis za jednogodišnje razdoblje

Ad.8.
Uvodno izvješće podnijeli su Josip Didović i Milan Kurtović. U svojoj raspravi vijećnica
Mihovilović je upitala i to da li se materijali za sjednice vijeća šalju i ovom Savjetu.
Odgovoreno je da se materijali ne šalju članovima Savjeta, ali da je ovo tijelo pozvano da
predlaže odluke iz svoje nadležnosti a isto tako konzultiraju se u vezi utvrđivanja prijedloga
odluka kada se ocijeni da je to i u njihovu interesu.
Nadalje, vijećnica Mihovilović je ocijenila da su izvješća neozbiljna i da očekivanja od
njihova rada nisu ispunjena. I vijećnik Sikirica kaže kako se djelomično slaže sa iznesenim
stavom vijećnice Mihovilović, te bi članove Savjeta trebali pozivati na sjednice.
Većinom glasova (8 za i 3 suzdržana) se izvješće Savjeta prihvaća.
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Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 17,25 sati.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBR: 2180/03-01/16-452
KLIS, 14. travnja 2016.

ZAPISNIK SASTAVIO
___________________
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________
Josip Didović
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