ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 06. veljače 2014. 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,
Ante Rizvan, Tomislav Delić, Ivica Listeš, Ivica Vetma, Ivan Kalinić i Ivica Tešija.
ODSUTNI: Alen Radić.
OD OSTALIH: Općinski načelnik Jakov Vetma.
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.
Predsjedatelj predlaže usvajanje sljedećeg

DNEVNOG REDA

-

Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća

1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Prihvaćanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća Općine Klis – usklañenje I ;
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klis u 2013. godini;
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klis
u 2014. godini;
5. Prihvaćanje Plana gospodarenja otpadom Općine Klis za razdoblje 2013.- 2019.
godina;
6. Prihvaćanje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Klis;
7. Prihvaćanje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Općini Klis;
8. Prihvaćanje Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Općine Klis;
9. Dodjela suglasnosti Općinskom načelniku Općine Klis za potpis Odluke o povećanju
osnovne cijene vodnih usluga na području djelatnosti društva “Vodovod i kanalizacija”
d.o.o. Split;
10. Prihvaćanje Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Općine Klis u 2014. godini;
11. Prihvaćanje Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na
području Općine Klis ;
12. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za donošenje Zaključaka povodom
zamolbi za utvrñivanje granica meña;
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13. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provoñenje pripremnih radnji u
svrhu osnivanja Savjeta mladih Općine Klis;
14. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Općine Klis;
15. Prihvaćanje Odluke o visini naknade za novoroñenu djecu na području Općine Klis.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Na primjedbu vijećnika Ivana Kalinića, da je općinski načelnik kazao kako će u naselje
Broćanac biti uloženo 830.000,00 kuna, Jakov Vetma je odgovorio da nije uloženo već samo
predviñeno proračunom za 2014. godinu.
Prihvaćena je primjedba vijećnika Kalinića da na stranici 3 prijedloga zapisnika stoji da
Općina Klis radi na organizaciji rada u domu Broćanac. Nakon toga vijećnica Smiljana
Mihovilović je kazala kako zaista treba snimati sjednice ovog vijeća kako bi se što vjernije
sastavljali zapisnici. Sa ovim primjedbama koje su prihvaćene jednoglasno se verificira
zapisnik sa 6. sjednice općinskog vijeća Općine Klis.
Ad.1.
Na početku ove točke dnevnog reda vjećnik Ivan Kalinić je upitao kada će se početi sa
tonskim snimanjem sjednica ovog vijeća. Predsjednik vijeća Josip Didović je odgovorio kako
je ureñaj nabavljen, ali nije kvalitetan. Dodao je da su sredstva za odgovarajući ureñaj
osigurana u Proračunu i mišljenja je kako će se nabaviti odnosno kupiti. Vijećnica Smiljana
Mihovilović upitala je da li udruge podnose svoja financijska izvješća jer bi bilo dobro da
članovi vijeća mogu vršiti uvid. Općinski načelnik je izvijestio kako je u dvanaestom mjesecu
prošle godine održan sastanak sa predstavnicima svih udruga gdje im je kazano kako će
Općina biti kontrolor sredstava koje transferira i tražit će se izvješće o svakom izdatku.
U nastavku, vijećnica Mihovilović je kazala kako je vidjela da se u registru Ugovora o djelu
koje je zaključila Općina Klis spominje i Ugovor sa predsjednikom ovog vijeća, stoga je
upitala da li je Josip Didović možda u sukobu interesa. Didović je odgovorio da su izvršene
prethodne konzultacije i da se u ovom slučaju ne radi o eventualnom sukobu interesa.
Vijećnik Tomislav Delić je upitao kako funkcionira sustav naplate ñačkih karata na području
Općine. Upozorio je kako pojedine kategorije ñaka se susreću sa problemo prijevoza do svojih
škola. Načelnik Vetma je kazao kako na području općine funkcionira tarifni i linijski sustav
što stvara poteškoće. Općina Klis je zatražila od poduzeća Promet da se na području cijele
Općine uvede zonski tarifni sustav. Kada će se dostaviti odgovori na ranije postavljene
vijećničke upite – upitao je vijećnik Ante Rizvan? Predsjednik vijeća je odgovorio da su
odgovori dostavljeni u pisanom obliku na prethodnoj sjednici općinskog vijeća, a vijećnicima
koji nisu bili na toj sjednici dostavit će se naknadno. U nastavku, vijećnik Rizvan je upitao što
je s planom upravljanja Kliškom Tvrñavom koji se spominjao u izvješću Župana naše
županije tj. da li je Općina sudjelovala u njegovoj izradi. Jakov Vetma je odgovorio da je naša
Općina sudjelovala na odgovorajućim sastancima, ali nije bilo konkretnih rezultata te plan
nije doveden do kraja. Stoga će se napraviti novi. Na upit vijećnika Rizvana da li Općina
sprema projekte odnosno pokreće pripremne radnje za kandidiranje u EU fondovima načelnik
Vetma je odgovorio kako se radi na izradi strategije razvoja Općine., te će se uskoro dostaviti
na raspravu ovom vijeću. Trenutno je Općina kandidirala jedan projekt prema Ministarstvu
regionalnog razvoja, te dva prema Splitsko-dalmatinskoj županiji.. U nastavku, vijećnik
Rizvan je upitao u kojoj su fazi projekti izgradnje vodovoda u naseljima Vučevica, Broćanac i
Brdo-Bašići? Općinski načelnik je odgovorio da su odgovarajući sastanci održani, ali u ovom
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trenutku nema dovoljno relevantnih podataka. Što se tiče napajanja naselja Vučevica pitkom
vodom može kazati da je izhoñena lokacijska dozvola, a naselje Broćanac bi trebalo u cijelosti
opskrbom biti riješeno ove godine. Zlatko Rožić je kazao kako prema prostornom planu
prihvaćenom 2000. godine nije bilo elemenata za ishoñenje dozvola zbog nepostojanja
ucrtanih vodosprema odnosno crpnih stanica za naselje Bašići. U izvršenim izmjenama
izvršene su odreñene ispravke i sada bi trebalo sa ovlaštenim projektantima pripremiti projekt.
Na upit vijećnika Ivice Listeša, Milan Kurtović je odgovorio da je podjela socijalnih paketa
izvršena u dogovoru sa vijećima mjesnih odbora na području Općine tj. u ovoj podjeli nije
sudjelovalo povjerenstvo kojem je povjerena izrada novog pravilnika o socijalnij skrbi.
Na upit vijećnika Listeša kakve su šanse da se izgradi vidikovac na području izmeñu Ozrne i
Kose, općinski načelnik je odgovorio da je Ministar prometa izričito kazao kako će se radovi
izvesti prema postojećoj grañevinskoj dozvoli. U nastavku načelnik je kazao kako je vijeće
mjesnog odbora Klis-Ozrne dogovorilo sa izvoñačem izvoñenje nekih radova koji bi trebali
poboljšati infrastrukturu u ovom naselju.
Ad.2.
Konstatira se da je tekst Procjene dostavljen svim članovima općinskog vijeća na
odgovarajućem CD-u . Takoñer, činjenica je da je Državna uprava za zaštitu i spašavanje
dostavila odgovarajuću suglasnost na prijedlog ovog dokumenta. Po zaključenju rasprave
jednoglasno se donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Klis
Ad.3.
Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović, te po prihvaćenoj primjedbi vijećnice Smiljane
Mihovilović na tekstualnu pogrešku jednoglasno se donosi
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klis
u 2013. godini
Ad.4.
Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Klis u 2014. godini
Ad.5.
Konstatira se da je prijedlog Plana svim članovima općinskog vijeća dostavljen u CD obliku.
Takoñer, nadležni upravni odjel splitsko-dalmatinske županije izdao je odgovarajuću
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suglasnost. U raspravi vijećnik Ivan Kalinić je kazao kako smatra da je planom predviñena
izgradnja malog broja zelenih otoka.

ODLUKA
o prihvaćanju Plana zaštite od požara Općine Klis
Ad.6.
Konstatira se da je preslik Izvješća DVD Klis i DVD Zagora dostavljen svim članovima
općinskog vijeća.
Izvješća se primaju na znanje.
Ad.7.
Predsjednik općinskog vijeća Josip Didović izvjestio je da je nadležna komisija jednoglasno
utvrdila prijedlog javnog poziva. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog
vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o objavi
JAVNOG POZIVA
za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja
grba i zastave Općine Klis
Ad.8. i Ad.9.
Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Zlatko Rožić, posebno istaknuvši kako je izvršeno
snimanje svega što se može smatrati cestom. Vijećnica Mihovilović je kazala kako je registar
dobra osnova za razrješavanje brojnih dvojbenih situacija uključujući i uzurpaciju dijela cesta.
Mišljenje da registar nije kvalitetan za područje Broćanca iznio je vijećnik Ivan Kalinić.
Trebalo bi provjeriti status pojedinih predloženih cesta. I vijećnik Tomislav Delić je kazao
kako treba razrješiti eventualne nedostatke u ozakonjenju tri veoma važne ulice u naselju
Konjsko koje postoje.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o Registru nerazvrstanih cesta
na području Općine Klis
i
jednoglasno
ODLUKA
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o nerazvrstanim cestama
na području Općine Klis

Ad.10.
Nakon uvodnog izvješća Zlatka Rožića jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije
na području Općine Klis u 2013. godini
Ad.11.
Po izvješću Zlatka Rožića jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanju Programa mjera obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
na području Općine Klis u 2013. godini

Ad.12.
Sa sadržajem Statuta dječjeg vrtića uvodno je izvijestio Milan Kurtović. Nakon rasprave u
kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli suglasnosti na Statut dječjeg vrtića
„Cvrčak“ Solin

Ad.13.
Po uvodnom izvješću predsjednika općinskog vijeća jednoglasno se donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za pripremu prijedloga
Pravilnika o socijalnoj skrbi na području Općine Klis
I U Komisiju se imenuju:
1. Ivica Vetma, za predsjednika;
2. Ivan Kalinić za člana;
3. Ante Varvodić, za člana;
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4. Nikolina Kozlica, za člana i
5. Ivica Listeš, za člana.
Ad.14.
Nakon izvješća Josipa Didovića i Milana Kurtovića jednoglasno se donosi
ODLUKA
o uvjetima i načinu prodaje ukopnih mjesta u grobnicama
u vlasništvu Općine Klis

1. Općina Klis ustupat će na korištenje odnosno na prodaju pojedinačne ležaje (ukopna
mjesta) u grobnicama u svom vlasništvu;
2. Cijena ležaja odnosno ukopnog mjesta utvrñuje se u visini od 5.000,00 kn za obročnu
otplatu kroz 36 mjeseci, a za jednokratnu uplatu cijena iznosi (plaćanje odmah) 4.000,00
kuna;
3. Nadgrobni spomenici nad grobnicama gdje će se vršiti prodaja odnosno ustupanje na
korištenje ukopnih mjesta mogu se izrañivati isključivo uz pisanu suglasnost Općine Klis.

Ad.15.
Izvješće je podnio predsjednik općinskog vijeća Josip Didović, a nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za provedbu postupka nabave
koji se odnose na održavanje komunalnih djelatnosti

U Komisiju se imenuju:
1. Josip Didović, za predsjednika;
2. Igor Vrvilo, za člana;
3. Andrejas Granić, za člana;
4. Smiljana Mihovilović, za člana i
5. Tomislav Delić, za člana.
Ad.16.
Izvješće su podnijeli Josip Didović i Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali
svi članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi
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ODLUKA
povodm zamolbe Milivoj Jeličić iz Splita, Tršćanska 15
1. Udovoljava se zamolbi Milivoja Jeličića iz Splita na način da se obveza s naslova plaćanja
komunalnog doprinosa utvrñena Rješenjem broj 18/11 od 30. rujan 2011. godine umanjuje za
30% tj. nova obveza stranke prema ovom Rješenju utvrñuje se u iznosu od 17.136,00 kuna.

Predsjednik vijeća konstatira da je dnevni red iscrpljen te sjednicu zaključuje u 12,10 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO:

Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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