ZAPISNIK
s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 04. listopada 2013. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Igor Vrvilo, Maja Zelić, Ante Varvodić, Ivan Baturina, Smiljana Mihovilović,
Ivica Vetma, Alen Radić, Ivica Listeš, Ante Rizvan i Ivan Kalinić.
ODSUTNI: Tomislav Delić i Ante Kovač (opravdano).
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma, zamjenik općinskog načelnika Marko Galić.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Na 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 predsjednik općinskog vijeća predložio je da se
točka 1. uvrsti kao posljednja, tako da točka 2. postaje točka 1. i tako redom iz razloga što na
ovoj sjednici prisustvuje vanjski prezentator gña Ivana Katurić.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg

DNEVNOG REDA

-

Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća

1. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o istupanju iz Lokalne akcijske grupe za područje
Grada Trogira i Općina Klis, Muć, Lećevica, Prgomet, Primorski Dolac, Marina, Seget
i Okrug;
2. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe za područje općina
Klis, Dugopolje i Muć (usmena prezentacija);
3. Prihvaćanje Prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata
sa područja Općine Klis.
4. Vijećnička pitanja i odgovori.

Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Tijekom verifikacije zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća vijećnik Ivica Listeš je zatražio
ispravak u prijedlogu zapisnika pod točkom 1. na način da je općinski načelnik kazao kako su
radovi na automatskom zalijevanju igrališta koje koristi NK Uskok zbog hitnosti posla
izvedeni na način da su potrebna sredstva transferirana klubu koji je time preuzeo obvezu
provoñenja odgovarajućeg postupka javne nabave.
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Vijećnik Listeš je kazao kako je na upit vijećnice Smiljane Mihovilović predsjednik
općinskog vijeća Josip Didović rekao kako stranke ne mogu predlagati kandidature za dodjelu
nagrada i priznanja Općine Klis.
Vijećnik Alen Radić je podsjetio kako općinski načelnik nije dostavio pisani odgovor na dva
vijećnička upita, te upitao je li proveden javni natječaj za izvoñenje sustava automatskog
zalijevanja na nogometnom igralištu. Općinski načelnik je uputio na odgovor koji je dao
prethodni upit.
Ad.1. i Ad.2.
Zbog meñusobne povezanosti odnosno uvjetovanosti općinski vijećnici su zaključili da se o
prve dvije točke dnevnog reda povede istovremena rasprava.
Konstatira se da je na početku sjednice svim vijećnicima dostavljen pisani prijedlog odluka o
osnivanju odnosno poništavanju odluke o pristupanju LAG-u s popratnim obrazloženjem.
Obrazloženje je usmeno podnijela gña Ivana Katurić. Podsjetila je da je Općina Klis donijela
odluku o pristupanju LAG-u, ali isti do sada nije zaživio. Provedeni su neki natječaji na koje
se iz formalnih, prethodno navedenih uvjeta nije moglo kandidirati s konkretnim projektima.
U dosadašnjem postupku neke općine koje su trebale biti članice LAG-a prijedlog odluke nisu
ni stavile na svoja općinska vijeća te stoga nije ni održana osnivačka skuština. Stoga se
predlaže osnivanje jednog novog, dinamičnijeg LAG-a.
Na upit vijećnika Ante Rizvana postoje li formalne zapreke za članstvo neke općine ili grada u
više LAG-ova, prezentatorica Katurić je kazala kako se može egzistirati samo u jednom LAGu. Općinski načelnik Jakov Vetma je istaknuo kako je analizom situacije na terenu, što je
prethodno izloženo prije otprilike mjesec dana pokrenuta inicijativa da se naša općina s
općinama Muć i Dugopolje poveže u jedan LAG. Radi se o jednom meñusobno uvjetovanom
prostoru sa sličnim uvjetima za razvoj. Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović gdje će biti
sjedište LAG-a, gña Katurić je istaknula kako će se to pitanje urediti aktima na
konstituirajućoj sjednici. Vijećnik Ante Rizvan je upitao postoje li saznanja o interesu
poslovnih subjekata, mladeži, žena i općenito civilnog i privatnog sektora za osnivanje
LAG-a. Općinski načelnik je istaknuo kako je odluka triju općinskih vijeća inicijalni postupak
u kojem svakako treba uključiti i opisani sektor jer bez njega LAG ne može egzistirati. Prema
do sada obavljenim kontaktima poslovni subjekti s područja općine su zainteresirani za ovaj
projekt.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi

ODLUKA
o istupanju iz Lokalne akcijske grupe
za područje Grada Trogira i Općina Klis, Muć, Lećevica, Prgomet, Primorski Dolac,
Marina, Seget i Okrug
te jednoglasno

ODLUKA
o osnivanju Lokalne akcijske grupe
za područje općina Klis, Dugopolje i Muć

2

Ad.3.
Uvodno je predsjednik općinskog vijeća podsjetio da je na prethodnoj, 2. sjednici osnovana
radna grupa za izradu novog Prijedloga Pravilnika za stipendiranje učenika i studenata. S
prihvaćenim prijedlozima na radnoj grupi članove općinskog vijeća je izvijestio Ante Ćaleta.
Vijećnica Smiljana Mihovilović je konstatirala kako je Odbor dobro odradio posao. Meñutim,
postavlja pitanje zašto se studenti teologije izdvajaju od ostalih studenata. Stoga predlaže da
se njihovo izdvajanje ne prihvati. I vijećnik Ante Rizvan ističe kako smatra da je prijedlog
Pravilnika dobar, ali da nema razloga za favoriziranje studija. Predsjednik vijeća Josip
Didović je istaknuo kako je konzultirajući sadržaj Pravilnika susjednih i drugih jedinica
lokalne samouprave primjetio da veći dio njih predviña ovaj izuzetak. Istaknuto je kako studij
teologije ne treba poistovjećivati sa svećenicima. Vijećnik Rizvan je kazao kako bi se
svećenički poziv mogao tretirati i poticati kroz druge odluke – ovo je dodvoravanje crkvi. Isto
tako smatra kako bi studente poslijediplomskog studija trebalo više honorirati.
Na koncu, vijećnik Alen Radić je kazao kako podržava prijedlog Pravilnika, ali uz uvjet da
ćemo u idućih pet šest godina imati mladu misu. Nakon toga, većinom glasova (10 za i 1
suzdržan) se donosi

PRAVILNIK
o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata
sa područja Općine Klis.

Na prijedlog predsjednika općinskog vijeća jednoglasno je donesena i

ODLUKA
o utvrñivanju visine naknade za rad članova radne grupe na izradi Prijedloga Pravilnika o
stipendiranju učenika i studenata

I. Općinsko vijeće općine Klis uvrñuje visinu naknade za rad članova radne grupe na izradi
Prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata i to:

1.
2.
3.
4.
5.

Ante Ćaleta, predsjednik
Tomislav Boban, član
Nikolina Kozlica, član
Lea Uvodić, član
Frane Kurtović, član

– 500,00 kn netto
– 300, 00 kn netto
– 300,00 kn netto
– 300,00 kn netto
– 300,00 kn netto

3

Ad.4.
Vijećnica Smiljana Mihovilović je upitala kad će na dnevnom redu biti Izvješće o izvršenju
Proračuna Općine Klis za prvih šest mjeseci 2013. godine i Izvješće Općinskog načelnika o
radu za navedeno razdoblje. Milan Kurtović je kazao kako su izvješća dostavljena, te se
očekuje da predsjednik općinskog vijeća ove točke uvrsti u prijedlog dnevnog reda naredne
sjednice. Na upit vijećnice Mihovilović i vijećnika Ante Rizvana koji se odnosi na sanaciju
odnosno prestanak rada kamenoloma u Klis-Kosi, općinski načelnik je kazao kako je održan
sastanak s direktorom tvrtke koja vrši eksploataciju. Očekujemo i mišljenje Državnog
odvjetništva koje se odnosi na rokove eksploatacije u ovom kamenolomu. Razgovaralo se i o
problemu prašenja iz kamenoloma te povremenom nekontroliranom miniranju. Predstavnik
tvrtke, direktor Teo Perić je kazao kako su spremni uključiti se u život lokalne zajednice i to
na način da sudjeljuju u obnovi osnovne škole, izgradnji igrališta i slično. Vezano uz upit
vijećnika Rizvana koji se odnosi na stav Ministarstva zaštite okoliša u odnosu na izvorište
rijeke Jadro općinski načelnik je kazao kako nam je on nepoznat. Postoje pitanja na koje još
uvijek nije dan odgovor u pisanom obliku – napomenuo je vijećnik Alen Radić te zatražio da
se u pisanom obliku Općina očituje o načinu organizacije odvoza komunalnog otpada s
područja zagorskog dijela Općine. Na upit vijećnika Ivice Listeša koji se odnosi na sustav
organizacije javnih radova na području općine, općinski načelnik je odgovorio da će odgovor
dostaviti u pisanom obliku. Vijećnik Rizvan je zatražio pisani odgovor i to na izvješće
županijske skupštine pod točkom pripreme plana strategije upravljanja kliškom Tvrñavom.
Općinski načelnik je kazao kako je uvijek na raspolaganju svim vijećnicima i kad žele
odnosno osjete potrebu mogu doći u ured. Kazao je kako se izmeñu dvije sjednice nitko od
vijećnika nije javio za razgovor. Takoñer, načelnik je izvijestio općinsko vijeće kako u
suradnji sa vijećnicom Mihovilović Općina poduzima aktivnosti na razrješenju vlasničkog
odnosno upravljačkog statusa Tvrñave. Na upit vijećnika Ivice Vetme – koji su ciljevi
proteklog seminara održanog u Dubrovniku općinski načelnik je kazao kako su prioritet bili
obnovljivi izvori energije, a sa predstavnicima iz inozemstva dogovoren je i sastanak na temu
Tvrñave. Takoñer, u tijeku su pripremne radnje za izradu studije izvodivosti projekata na
ovom spomeniku kulture kao i uže jezgre oko Tvrñave. Vijećnik Rizvan je zatražio da se
odgovori daju u pisanom obliku koji bi bili sastavni dio zapisnika. Takoñer, upozoreno je na
neke odgovore koji su proturječni, a izneseni su od strane županije. Kazano je kako su neke
studije izrañene, a na sjednici se čulo da su u izradi.

Predsjednik vijeća konstatira da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 18,10 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO:

Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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