REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/07
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 28. lipnja 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika
dana 28. lipnja 2018. godine sa početkom u 09,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Anita Blažević,član
- Tomislav Lelas, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Ivan Žeravica
- Ivica Gverić
- Ana Kaselj
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, pročelnik JUO Ivan zorica, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Branko
Maras, voditelj Odsjeka za proračun i financije Ante Grabić.
Predsjednica GV Dijana Maras - dobar dan svima, otvaram 14. sjednicu, predlažem da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV- možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima riječ?
1. Ivan Vulić za gradonačelnika-vezano za stajališta, dali je moguće da se uredi, da
omogućimo turistima preglednije slikanje i pogled?
Gradonačelnik-slažem see, to je obaveza Hrvatskih cesta ali i mi možemo sa svoje strane
nešto napraviti.
2. Ivan Vulić za gradonačelnika-vezano za direktora Usluge, prošlo je godinu dana a
nema izvješća na vijeću.
Gradonačelnik-idući put, na idućem vijeću.
3. Marijo Delić za gardonačelnika-kad počinje Program Zaželi ?
Gradoančelnik-očekujemo uskoro, nije do nas.

-24. Marijo Delić za gradonačelnika-dali je vrijeme da se vrati katastar u Vrliku?
Gradonačelnik-slažem se, velika je odgovornost zbog ljudi koji se ne odazivaju, a što se tiče
te službe u Vrlici bilo bi dobro ali budimo realni i u Sinju se ukida Sud.
Predsjednica GV – ako nema pitanja dalje, idemo na zapisnik.
Tko je za, tko protiv a tko suzdržan? Većinom glasova osam (8) za i jedan (1) suzdržani
usvaja se Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Predsjednica GV-možemo prijeći na dnevni red:
1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrlike za 2018. godinu
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa socijalne zaštite za 2018. godinu
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razdiobe sredstava u okviru Proračunskih
sredstava namijenjenih za šport, kulturu. religiju, politiku i ostale udruge krajnjim
korisnicima za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o ustupanju imovine vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni
„Kosore“ Usluzi d.o.o. Vrlika
7. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina (zemljišta) za proširenje groblja Sv. Petra u
Vrlici
8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (zemljišta) u vlasnsištvu Grada Vrlike i
Projektnih prava za 1. i 2. fazu projekta solarnih elektrana u Kosorima-Vrlika
Predsjednica GV-tko je za ovakav dnevni red?
Većinom glasova devet (9) za usvaja se dnevni red, uz dopunu točke 9. Ispravak Odluke o
donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrlike.
Prelazimo na prvu točku: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrlike za 2018.
godinu
Gradonačelnik-manji nam je proračun iz razloga što ćemo povući manje sredstava zbog
kašnjenja izgradnje poslovnog inkubatora, ali zato će u idućoj godini biti povećanje.
Ante Grabić-sve pozdravlja, pred Vama je proračun prigod je manji zbog kašnjenja izgradnje
poslovnog inkubatora. Rashodi su se sito smanjili, dalje navodi po stavkama ukratko. Ako
ima tko kakvih pitanja neka pita.
Ivan Vulić-volio bih da se u proračunu nađe novac za uređenej fontane.
Gradonačelnik-uredit ćemo tržnicu i dio ispod Crvenog križa a za fontanu je određeno
100.000,00 kn
Ivan Vulić-dio cesta kroz polje i biciklističke staze su zarasle i pune rupa.
Gradonačelnik-to imamo u planu.
Marijo Delić-slažem se s Ivanom Vulićem da se uredi fontana.
Gradonačelnik-auto nije za upotrebu, ne radi klima, stakla padaju.
Tomislav Lelas za gardonačelnika-vezano za subvencioniranje komunalnog, povećani su
računi a subvencionira se.
Gradonačelnik-Grad će financirati 15.000,00 kn mjesečno da bi građanim abilo jeftinije.
Predsjednica GV-idemo na glasovanje, većinom glasova osam (8) za uz jedan (1) suzdržani
glas usvajaju se I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrlike za 2018. godinu.

-3Prelazimo na drugu točku: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Branko Maras sve pozdravlja, Ante Grabić je sve pojasnio kroz izmjene i dopune Proračuna,
sve je usklađeno s njima.
Preedsjednica GV daje na glasovanje navedene izmjene. Većinom glasova osam (8) za uz
jedan (1) suzdržani glas usvajaju se I. Izmjene i dopune Programa gardnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
Prelazimo na treću točku: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
Branko Maras-imamo samo jednu izmjenu, zamjena rasvjetnih tjela led svjetiljkama što će
nam donijeti uštedu.
Marijo Delić-hoće li poskupiti troškovi održavanja?
Branko Maras-prema dosadašnjem iskustvu, neće poskupjeti troškovi održavanja.
Predsjednica daje na glasovanje, većinom glasova osam (8) za uz jedan (1) suzdržani glas
usvajaju se I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu
Prelazimo na četvrtu točku: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa socijalne zaštite za 2018.
godinu
Zamjenik gradonačelnika Nikola Uzun-nije bilo velikih izmjena, samo u Crvenom križu,
ostalo je sve isto.
Predsjednica GV daje na glasovanje, većinom glasova devet (9) usvajaju se I.Izmjene i
dopune Programa socijalne zaštite za 2018. godinu
Prelazimo na petu točku: Prijeldog I. Izmjena i dopuna Programa razdiobe sredstava u okviru
Proračunskih sredstava namijenjenih za šport, kulturu. religiju, politiku i ostale udruge
krajnjim korisnicima za 2018. godinu
Zamjenik gradonačelnika Nikola Uzun-uglavnom je sve isto osim školskih udžbenika koje
nam sufinancira Županija.
Ivan Vulić-više trošimo na sport nego na školstvo, a nemamo nekih rezultata u sportu.
Zamjenik gradonačelnika Nikola Uzun-najveći dio ode na putovanja, bit će i njihovo izvješće
na idućem vijeću pa ćemo sve razmotriti.
Tomislav Lelas-možemo li kupiti autobus za KUD i za putovanja nogometaša?
Nikola Uzun-imali smo ali se nije pokazalo dobrim, jedino kombi je ispaltiv
Tomislav Lelas-onda je najbolje kupiti dva kombija za to.
Marijo Delić-koliko Veslački klub ima veslača?
Zamjneik gardonačelnika-imamo petero, šestero djece, vodimo ih u Split, trudimo se animirati
ih.
Predsjednica GV daje na glasovanje, većinom glasova sedam (7) za uz dva (2) suzdržana
glasa usvajaju se I.Izmjene i dopune Programa razdiobe sredstava u okviru proračunskih
sredstava namijenjenih za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge krajnjim korisnicima
za 2018. godinu.
Prelazimo na šestu točku: Prijedlog Odluke o ustupanju imovine vodovodne i kanalizacijske
mreže u zoni „Kosore“ Usluzi d.o.o. Vrlika
Ante Grabić-imali smo prošle godine radove u Zoni, za vodovod i kolektor. To se prenosi
Usluzi po zakonu. Htio sam reći što se tiče potpore Usluzi po zakonu Grad ne može
financirati tekuće polsovanje Usluge.

-4Predsjendica GV daje na glasovanje navedeno, većinom glasova devet (9) za usvaja se
Odluka o ustupanju imovine vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni „Kosore“ Usluzi d.o.o.
Vrlika.
Prelazimo na sedmu točku: Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina (zemljišta) za proširenje
groblja Sv. Petra u Vrlici
Gradonačelnik-dio garđana nam se javio za kupnju grobnica, budući da nema ni jedna
slobodna odlučili smo kupiti zemljište za proširenje, 285.000,00 kn je vrijednost zemljišta i
današnjom odlukom vijeća ćemo krenuti u kupnju zemljišta.
Predsjednica GV daje na glasovanje navedeni prijedlog. Većinom glasova devet (9) za usvaja
se Odluka o kupnji nekretnina (zemljišta) za proširenje groblja Sv. Petra u Vrlici
Prelazimo na osmu točku: Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (zemljišta) u vlasnsištvu
Grada Vrlike i Projektnih prava za 1. i 2. fazu projekta solarnih elektrana u Kosorima-Vrlika
Gradonačelnik-mi smo u dugotrajnim pregovorima sa HEP-om za prodaju zemljišta u RZ za
namjenu uzgradnje solarnog parka. Oni će platiti sve naše dosadašnje troškove i zemljište.
Imat ćemo naknadu i zaposlit će se nekoliko naših ljudi.
Branko Maras-Grad je napravio z građevinskih dozvola, plan je da se prva faza napravi u 6om mjesecu a druga faza u 9-om mjesecu.Danas moramo donijeti odluku dali smo suglasni,
mislim da nema razloga da ne budemo.
Marijo Delić-zašto se ne ide na natječaj?Što se tiče zapošljavanja, zaposlit će HEP ne Grad,
HEP će pokriti troškove.
Branko Maras-rekao sam da će HEP zapolsiti ljude. Imali smo dva natječaja ali se na prvi nije
nitko javio pa se odustalo. Imali smo sreću da HEP želi ovaj projekt. Za HEP smo barem
sigurni da će napraviti to za razliku od privatnika.
Gradonačelnik-jedan dio njih nije želio potpisati je su mislili da se time pogoduje Gradu.
Predsjednica GV daje na glasovanje, većinom glasova osam (8) za uz jedan (1) suzdržani glas
usvaja se Odluka o prodaji nekretnina (zemljišta) u vlasništvu Grada Vrlike i Projektnih prava
za 1. I 2. Fazu projekta solarnih elektrana u Kosorima-Vrlika
Prelazimo na dopunu na devetu točku: Ispravak Odluke o donošenju izmjena i dopuna
Prostornog plana Grada Vrlike
Branko Maras-pojašnjava navedeno.
Predsjednica GV daje na glasovanje, Većinom glasova devet (9) za usvaja se odluka o
donošenju izmjena i dopuna prostornog plana Grada Vrlike.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 14. sj. u 10,10 sati.

Zapisničar:
Ana Klepo

Predsjednica G.V.
Dijana Maras, mag.oec.

