ZAPISNIK
s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 30. kolovoza 2018. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 17,00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Ivica Bralić, Igor Vrvilo Tina Jurić, Renata Karaman, Ivan Kalinić, Dejan
Glavina, Ante Rizvan, Ante Radoš, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović i Kažimir Radić.
ODSUTNI: Ivan Baturina (opravdao izostanak)
OD OSTALIH: Ravnatelj i tajnik Osnovne škole „Petra Kružića“ Klis.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.
Sjednici je nazočna većina članova Općinskog vijeća te se može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Minutom šutnje odaje se počast svim preminulim braniteljima.
Predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg
DNEVNOG

REDA

- Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća;
1. Izvješće ravnatelja osnovne škole Petra Kružića o radu ove obrazovne ustanove;
2. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za izvođenje radova deratizacije i
dezinsekcije na području općine Klis;
3. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina označenih kao
dio čest.zem. 3787/10 i 3787/16 sve K.O. Klis u svrhu izgradnje hotela;
4. Prihvaćanje prijedloga Odluke o kupnji nekretnina označenih kao dio čest.zem. 2734/1 i
2734/6 sve K.O. Klis u vlasništvu Mirka Vučičića u površini od 769 m2 radi formiranja
javnog sadržaja za područje naselja Mezanovci;
5. Prihvaćanje prijedloga Odluke o visini cijene ulaznice u objekat Tvrđave Klis;
6. Izvješće o tijeku postupka kupnje dijela nekretnina u vlasništvu Dragana Vulića i dr. u
svrhu formiranja pristupnog puta;
7. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice općinskog vijeća;
8. Vijećnička pitanja i odgovori.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 12. sjednice općinskog vijeća općine Klis.

1

Ad.1.
U uvodnom izvješću Josip Didović i općinski načelnik Jakov Vetma su pozvali da se suradnja
između osnovne škole i ove jedinice lokalne samouprave podigne na viši nivo.
Ravnatelj osnovne škole se složio da treba raditi u interesu naše djece te je priložio u pisanom
obliku status nekretnina koje koristi škola. Podsjetio je da je utvrđeno da naša škola ima
građevinsku dozvolu. Josip Didović je upitao da li djeca (školsko dijete) iz Gornje Ozrne ima
pravo na organizirani prijevoz? Ravnatelj je odgovorio da prema pravilima ne postoji takvo
parvo iz razloga što je udaljenost manja od minimalno propisane.
Podsjetio je da ove godine u područnoj školi Konjsko nema upisanih učenika u prvom razredu.
Vijećnica Smiljana Mihovilović također se založila da se organizira prijevoz djece iz Ozrne
zbog specifičnosti ovog naselja. Dodala je kako je mišljenja da su propuštene prilike za
uređenje škole, te upozorila na neodgovarajuću signalizaciju prema osnovnoj školi. Na upit
vijećnice ravnatelj je odgovorio kako je poduzeto sve da bi djeca u školi bila sigurna. Problem
je u static odnosno konstrukciji škole a od ove školske godine uvodi se E-DNEVNIK. U
nastavku, vijećnica Mihovilović upozorila je na nedostatak školske sportske dvorane. Neven
Tešija, ravnatelj kazao je kako zapravo ne postoje prostorne mogućnosti za izgradnju takve
dvorane, ali se radi na idejnom projektu bazena za plivanje. Građanski školski odgoj ne
predaje se kao poseban predmet nego kao teme kroz ostale predmete. Odgovorio je ravnatelj
na upit vijećnice Mihovilović. Na upit vijećnice Tine Jurić ravnatelj je kazao kako je problem u
obnovi fasade u područnoj školi Prugovo i to iz razloga što objekt zapravo nema temelje te
zidovi upijaju vodu. Vijećnik Ante Rizvan ističe kako je očekivao da će se više razgovarati o
organizaciji rada škole, a ne o status njenih nekretnina. Dodao je kako lokalna samouprava
treba biti servis školi te bi više volio da se priča o uspješnosti programa i kvaliteti nastave.
Općinski načelnik je podsjetio kako se na sjednicama ovog vijeća uvijek govorilo o pomoći
školi na način da se urede imovinsko-pravni odnosi nad nekretninama kako bi se u konačnosti
uredili objekti iz raznih fondova. Napomenuo je kako je ove godine uloženo 300.000,00 kn u
područnu školu Klis-Kosa (dječje igralište) i u nabavku školskog pribora uložit će se dodatnih
200.000,00 kuna. Općina će svakako opremiti školu kako bi se djeci stvorili dobri uvjeti.
Vijećnik Kažimir Radić mišljenja je kako vijeće može raspravljati i o program škole, a posebno
je napomenuo kako je sjeverni dio škole neuređen. Predsjednik vijeća ističe kako je većina
vijećnika mišljenja da osoblje škole može koristiti parking iza pošte ili novokupljeni prostor
koji se nalazi sjeverno od igrališta NK Uskok. Vijećnica Maja Zelić ističe kako je imovina škole
veoma bitna, ali treba u izvješću obuhvatiti i ostale aspekte rada škole. Jednoglasno je
zaključeno kako će se suradnja škole i općine nastaviti, a izvješće o radu koje se dostavlja
školskom odboru dostavit će se i ovom vijeću.
Ad.2.
Po uvodnom izvješću Zlatka Rožića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog
vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru ponuditelja za izvođenje radova deratizacije i dezinsekcije
na području općine Klis
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Ad.3.
U uvodnom izvješću općinski načelnik je istaknuo kako nema ozbiljne turističke destinacije bez
hotela. Posebno je naveo kako bi realizacijom ovog projekta općina ostvarila prihod od cca
20.000.000,00 kn (prodaja zemljišta, komunalnog doprinosa, zapošljavanja) uz razvoj lokalnih
OPG-ova. Cilj ove odluke, ukoliko se donese jeste da se ova destinacija uvrsti u kataloge
Ministarstava i ponudi eventualnim investitorima. U odnosu na dostavljeno idejno rješenje
vijećnik Ante Rizvan smatra da su njime dodatni kapaciteti nedorečeni. Načelnik je kazao kako
je važno da se privuku investitori a jedan manji dio ostavlja se njima na volju kako bi se
eventualno nadopunila ponuda (kućice, vile). Vijećnica Mihovilović ističe da joj se ideja
odnosno projekt sviđa ali da treba dobro riješiti komunalnu infrastrukturu.
Sa ovim stavom složio se i vijećnik Kažimir Radić.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka prodaje nekretnina označenih kao dio čest.zem. 3787/10 i 3787/16
sve K.O. Klis u svrhu izgradnje hotela

Ad.4.
Nakon uvodnog izvješća Jakova Vetme i Josipa Didovića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi
članovi općinskog vijeća jednoglasno se donosi

ODLUKA
o kupnji nekretnina označenih kao dio čest.zem. 2734/1 i 2734/6 sve K.O. Klis u
vlasništvu Mirka Vučičića u površini od 769 m2 radi formiranja javnog sadržaja
za područje naselja Mezanovci uz procijenjenu vrijednost od 201,95 EUR/m2
(protuvrijednost u kunama)

Ad.5.
Obrazloženje prijedloga Odluke podnio je Josip Didović. Vijećnica Mihovilović smatra kako
nam prijedlogom ove odluke “rastu apetiti” te smatra da u ovom trenutku ne bi trebalo
mijenjati odluku. Podizanjem cijena prije sezone spriječili smo prometni kolaps u centru općine
– istaknuo je općinski načelnik.
Po zaključenju rasprave većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) se donosi
ODLUKA
o visini cijene ulaznice u objekat Tvrđave Klis

A.6.
U uvodnom izvješću predsjednik općinskog vijeća podsjetio je da je ovo vijeće ranije donijelo
odluke za kupnju zemljišta od stranke Dragan Vulić i dr.u svrhu formiranja javnog pristupnog
puta. Međutim, stranke na neki način sada ucjenjuju općinu Klis po pitanju procijenjene
kupoprodajne vrijednosti zemljišta.
3

Jednoglasno je zaključeno da ukoliko se ugovor neuspije dobrovoljno zaključiti pristupi
postupku izvlaštenja nekretnine u površini od 7m2.

Ad.7.
Većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) verificira se zapisnik sa 12. sjednice općinskog vijeća
općine Klis.

Ad.8.
Vijećnik Ivica Bralić podsjetio je da nije dobio odgovor na drugi vijećnički upit sa prethodne
sjednice, a odnosi se na izmjenu oštećenih vodovodnih cijevi u Klis-Kosi. Predsjednik vijeća
izvijestio je da je Vodovod upoznat sa ovim prijedlogom. Na daljnji upit vijećnika Bralića
općinski načelnik je odgovorio da će se natječaj za postavljanje rasvjetnih tijela po mjesnim
odborima raspisati za cca jedan mjesec dana. Na upit vijećnice Smiljane Mihovilović kada će se
predati financijska izvješća o radu tj. godišnji obračun proračuna za 2017. godinu, načelnik je
podsjetio kako svoja izvješća podnosi u zakonskim rokovima, a o traženom će se vjerojatno
raspravljati tijekom devetog mjeseca. Vijećnica Mihovilović podsjetila je na obvezu odnosno
dogovor u vezi saniranja spomenika u Klis-Kosi. Vijećnik Ante Rizvan kazao je kako odgovor
koji je danas dostavljen vijećniku Ivicu Braliću treba dostaviti svim vijećnicima. Vijećnik
Kažimir Radić zatražio je da se što skorije dostavi izvješće o radu poduzetničkog inkubatora
dok je vijećnica Maja Zelić pozvala na razmišljanje o izmjeni odnosno izradi nove strategije
razvoja općine.

Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 19,15 sati.
KLASA: 021-05/18-01/01
URBR: 2180/03-01/18-1255
KLIS, 30. kolovoza 2018.
ZAPISNIK SASTAVIO
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović
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