ZAPISNIK
s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 20. prosinca 2017. godine u
vijećnici Općine Klis s početkom u 10,30 sati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Didović, Maja Zelić, Smiljana Mihovilović, Renata Karaman, Tina Jurić, Kažimir Radić,
Ivan Kalinić, Dejan Glavina, Ivan Baturina, Kažimir Radić, Ante Radoš i Ante Rizvan.
ODSUTNI: Ivica Bralić (opravdano)
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 umrlim braniteljima.
Predsjedatelj predlaže da se današnji, dostavljeni pisani dnevni red nadopuni sa točkom 17. :
„Prihvaćanje prijedloga Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdskoplaninskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine
Klis“ i točkom 18. (Inicijativa vijećnice Smiljane Mihovilović) : „Prihvaćanje statutarne odluke
o pokretanju postupka donošenja Izmjena i dopuna Statuta općine Klis i Poslovnika o radu
općinskog vijeća općine Klis“ .
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te predsjedatelj predlaže usvajanje slijedećeg
DNEVNOG

REDA

- Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća.
1. Vijećnička pitanja i odgovori;
2. Prihvaćanje Prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2018. godinu;
3. Prihvaćanje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klis za
2018. godinu;
4. Prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u Općini Klis za 2018. godinu;
5. Prihvaćanje Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi općine Klis za 2018. godinu;
6. Prihvaćanje Prijedloga Programa javnih potreba u sportu općine Klis za 2018. godinu;
7. Prihvaćanje Prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Klis za 2018.
godine;
8. Prihvaćanje Prijedloga Proračuna Općine Klis za 2018. godinu;
9. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2018. godinu;
10. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u
Općini Klis za 2017. godinu;
11. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2017. godinu;
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12. Prihvaćanje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klis za 2017. godinu;
13. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o lokalnim porezima općine Klis;
14. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana
uređenja općine Klis;
15. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana
uređenja gospodarske zone Kurtovići – sjever;
16. Prihvaćanje Prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave.
17. Prihvaćanje prijedloga Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za
razvoj Općine Klis;
18. Prihvaćanje statutarne odluke o pokretanju postupka donošenja Izmjena i dopuna
Statuta općine Klis i Poslovnika o radu općinskog vijeća općine Klis.
Dnevni red se jednoglasno prihvaća te se pristupa raspravljanju i odlučivanju po istom.
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 5. sjednice općinskog vijeća.
Ad.1.
Vijećnica Tina Jurić je podsjetila da su donesene Izmjene i dopune prostornog plana uređenja
općine Klis. Vezano uz ovaj dokument zatražila je da se od HEP-a ishodi mreža dalekovoda
koja se nalazi na području naselja Konjsko. O postupku naplate sredstava s naslova koncesijske
naknade za zahvaćanje voda sa izvorišta rijeke Jadro pojašnjenje je zatražio vijećnik Ante
Rizvan. Milan Kurtović je izvijestio kako je putem odvjetnice i od nadležnih u Hrvatskim
vodama poduzeto sve da se ishodi klauzula pravomoćnosti Rješenja za 2008. godinu kako bi se
mogao provesti postupak prisilne naplate.
Ad.2.; Ad.3.;Ad.4.;Ad.5.;Ad.6.;Ad.7.;Ad.8. i Ad.9.
Jednoglasno je zaključeno na prijedlog predsjednika vijeća da se o navedenim točkama
dnevnog reda povede istodobna rasprava.
Uvodno je općinski načelnik izvršio prezentaciju (putem video projektora) svih projekata koji
se namjeravaju započeti odnosno završiti tijekom naredne godine. U raspravi vijećnik Ante
Rizvan je kazao kako se slaže s općinskim načelnikom da se u idućem poslovnom razdoblju
općine pronađe stabilni dugoročni izvor financiranja. Međutim, izgleda da se najviše očekuje
od turizma i kulture. Postavlja se pitanje što je sa našim poduzetničkim zonama, proizvodnjom
zdrave hrane, obrtništvom i slično. Stoga misli da veću pažnju treba posvetiti ovim
gospodarskim djelatnostima. Nadalje, ističe kako se ne bi trebali odricati od važeće prostornoplanske dokumentacije i kako bi trebali pružiti mogućnost gospodarstvenicima.
Mišljenje vijećnice Smiljane Mihovilović jeste da je proračun za 2018. godinu visoko planiran.
Smatra kako neće ići sve glatko na natječajima koje će ova općina aplicirati. Smatra kako
proračun odnosno prijedlog nije transparentan, te kako prioritete razvoja općine treba uskladiti
sa već donesenom strategijom razvoja općine. Vijećnica također smatra kako njegovom
realizacijom neće doći do ravnomjernog razvoja općine. Tu podsjeća na potrebu izgradnje
vodovoda prema naselju Bašići, izgradnju sekundarne kanalizacije te pokrenutu katastarsku
izmjeru na području općine. U nastavku, vijećnika je istaknula kako smatra da nije odmah
potrebno pristupiti izgradnju osam mrtvačnica na području općine, te da veću pažnju treba
pridati zaštiti izvorišta rijeke Jadro, energetskoj obnovi zgrada, obrazovanju i dječjim vrtićima,
te izgraditi sportsku dvoranu.
Općinski načelnik je istaknuo kako je 2013. godine došlo do izvlaštenja zemljišta u radnoj zoni
Kurtovići, ali se osijeća manjak gospodarskih aktivnosti, a broj tih gospodarskih zona je danas
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velik. Također došlo je do „oduzimanja“ i to putem Zakona značajnog dijela prihoda općinama
i gradovima. Podsjetio je kako Fondovi EU danas ne financiraju ove zone. Stoga, u ovim
aktivnostima treba biti realan jer vlastitim sredstvima ne možemo prihvatiti veliko
sufinanciranje tih zona. Što se tiče izgradnje sekundarne kanalizacije projekt ide preko
Agencije EKO Kaštelanski zaljev. Vezano za katastarsku izmjeru općina je uradila onaj dio
posla koji je trebala. Stručni suradnik Zlatko Rožić je kazao kako u programu gradnje
komunalne infrastrukture treba uvrstiti poziciju koja se odnosi na krajobrazno uređenje.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a po zaključenju rasprave se donose
Ad.2. (većinom glasova 11 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
o prihvaćanju Programa gradnje komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2018. godinu
Ad.3. (većinom glasova 11 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2018. godinu;
Ad.4. (jednoglasno)
ODLUKA
o prihvaćanju Programa utroška sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Klis za 2018. godinu;
Ad.5. (većinom glasova 11 za i 1 protiv)
ODLUKA
o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi općine Klis za 2018. godinu;
Ad.6. (većinom glasova 11 za i 1 protiv)
ODLUKA
o prihvaćanju Programa javnih potreba u sportu općine Klis za 2018. godinu
Ad.7.(većinom glasova 11 za i 1 protiv)
ODLUKA
o prihvaćanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Klis za 2018. godine
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Ad.8.(većinom glasova 11 za i 1 protiv)
ODLUKA
o prihvaćanju Proračuna Općine Klis za 2018. godinu;
Ad.9. (većinom glasova 11 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
o prihvaćanju Odluke o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2018. godinu;

Ad.10.;Ad.11. i Ad.12.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednika vijeća da se o navedene tri točke dnevnog reda
povede istodobna rasprava. U uvodnom izvješću Ksenija Glavina je istaknula kako je
prijedlogom ovog rebalansa uključen financijski rezultat te izvršena preraspodjela, a u
međuvremenu su „startali“ javni radovi te je održan i božićni sajam. Vijećnica Smiljana
Mihovilović je zatražila pojašnjenje rashoda izvršenih za sportske djelatnosti odnosno
pojašnjenje o provedenom natječaju za financiranje rada udruga u trećem mjesecu 2017. U
svojoj raspravi vijećnik Ante Rizvan je kazao kako bi se trebalo razmisliti i realizirati ideju da
se materijali za sjednice ovog vijeća dostavljaju u digitalnom obliku. Naime, neki materijali su
tiskani sitnim slovima te ih je teško pročitati. Predsjednik vijeća je istaknuo kako će se u
budućem radu ovog vijeća materijali uvećavati do potrebne mjere.
Po zaključenju rasprave se donose
Ad.10. (većinom glasova 11 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2017. Godinu
Ad.11. (većinom glasova 11 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Klis za 2017. godinu
Ad.12. (većinom glasova 11 za i 1 suzdržan)
ODLUKA
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klis za 2017. godinu

Ad.13.
Nakon uvodnog izvješća Milana Kurtovića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
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ODLUKA
o lokalnim porezima općine Klis
Konstatira se da u ovaj trenutak sjednicu napušta vijećnica Maja Zelić.
Ad.14.
Izvješće je podnio Zlatko Rožić a po zaključenju rasprave jednoglasno se prihvaća
ODLUKA
o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja općine Klis

Ad.15.
Po uvodnom izvješću Zlatka Rožića te rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog
vijeća jednoglasno se prihvaća

ODLUKA
o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone Kurtovići – sjever

Ad.16.
Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Odluke podnio je općinski načelnik. Na primjedbu
vijećnika Kažimira Radića da prijedlog, ukoliko se prihvati ne djeluje transparentno načelnik je
kazao kako je prijedlog odluke zakonit.
Po zaključenju rasprave (većinom glasova (8 za i 3 suzdržana) se donosi
ODLUKA
o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ad.17.
Uvodno izvješće podnio je Milan Kurtović, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi
općinskog vijeća jednoglasno se donosi
ODLUKA
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja
za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Klis

Ad.18.
Obrazloženje prijedloga inicijative podnijela je vijećnica Smiljana Mihovilović.
Istaknula je kako bi statutom odnosno poslovnikom između ostalog trebalo regulirati
podnošenje izvješća općinskog načelnika o radu Komunalnog poduzeća i Poduzetničkog
inkubatora.
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Predsjednik vijeća je kazao kako zaista neke djelove Statuta odnosno Poslovnika treba
uskladiti sa novim potrebama. I ostali vijećnici su se suglasili sa ovim stavom.
Po zaključenju rasprave jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prihvaćanje statutarne odluke o pokretanju postupka donošenja Izmjena i
dopuna Statuta općine Klis i Izmjena i dopuna
Poslovnika o radu općinskog vijeća općine Klis

Predsjedatelj sjednicu zaključuje u 12,15 sati.

KLASA: 021-05/17-01/01
URBR: 2180/03-01/17-1929
KLIS, 20. prosinca 2017.

ZAPISNIK SASTAVIO

___________________
Milan Kurtović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________
Josip Didović
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