REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/11
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 29. studenog 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika dana
29. studenog 2018. godine sa početkom u 14,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Zdravko Samardžić, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Ivan Žeravica
- Tomislav Lelas
- Ivica Gverić
- Ana Kaselj
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, voditelj Odsjeka za komunalne poslove Branko Maras, pročelnik JUO Ivan Zorica.
Predsjednica GV Dijana Maras, pozdravlja sve prisutne, otvara 19. sjednicu, predlaže da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV - ima nas osam (8) možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima?
1. Ivan Vulić za gradonačelnika-za besplatan obrok u školi, dali dobivaju svi ili
pojedinci?
Gradonačelnik-nema razloga da ne dobiju svi, jedino može biti problem u vozaču,
dostavljaču, neka se javi ravnateljica, sve ćemo riješiti.
Nikola Uzun-to funkcionira normalno.
2. Marijo Delić za gradonačelnika-za božićnicu za socijalno ugrožene i kolika će biti, te
dali će je primati samci s malom mirovinom?
Gradonačelnik-božićnica će biti podijeljena za oko pedesetak korisnika, iznosit će dvjesto
kuna za socijalno ugrožene obitelji i oko petsto kuna za obitelji koje imaju djecu
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s poteškoćama u razvoju. Ako netko s mirovinom ne prilazi cenzus od 1.500,00 kuna neka se
javi, te netko tko ima bolest u obitelji ili neki drugi slučaj dobit će božićnicu.
3. Boris Alegić-što se tiče jame u Ćorićima je li to gotovo?
Gradonačelnik-sve je sanirano
Predlažem da prijeđemo na zapisnik. Ako netko ima primjedbi, nema, predlažem glasovanje.
Većinom glasova za četiri (4) uz tri (3) suzdržana glasa usvaja se zapisnik sa 18. sjednice
Gradskog vijeća.
Možemo prijeći na Dnevni red uz dopunu jedne točke:Izvješće mandatne Komisije o
mirovanju mandata gradske vijećnice i početka obnašanja dužnosti zamjenika gradske
vijećnice.
1. Izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata gradske viejćnice i početka
obnašanja dužnosti zamjenika gradske vijećnice
2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne nakande
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
4. Prijedlog Odluke o komunalnom dorpinosu
Predsjednica GV – tko je za ovakav Dnevni red? Predlaže glasovanje za Dnevni red
Većinom glasova sedam (7) za usvaja se Dnevni red za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada
Vrlike.
Prelazimo na prvu točku: Izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata gradske vijećnice
i početka obnašanja dužnosti zamjenika gradske vijećnice
Predsjednica GV daje riječ Juri Turudić da ukratko pojasni navedenu točku
Jure Turudić-znate šta je bilo, Anita je podnijela ostavku radi posla, s Maovica je i prima se za
zamjenika Zdravko Samardžić.
Predsjednica GV-čita prisegu, Zdravko Samardžić priseže.
Većinom glasova sedam (7) za prihvaća se izvješće o mirovanju mandata gradske vijećnice i
početka obnašanja dužnosti zamjenika gradske vijećnice.
Prelazimo na drugu točku: Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Predsjednica GV daje riječ Branki Maras da pojasni navedni prijedlog.
Branko-zakonom je propisano da JLS do 4. Veljače 2019. Godine moraju donijeti novu
Odluku o komunalnoj nakandi. Moramo izdati nova Rješenja vlasnicima svih nekretnina,
sredstva koja se uprihode su u vlasništvu Grada i trošit će se namjenski za održavanje
komunalne infrastrukture.Predlaže se vrijednost boda u visini od 0,20 kuna/m2 što bi godišnje
iznosilo 2,4 kune/m2. Člankom 11. ove Odluke je propisano tko se oslobađa od plaćanja
komunalne nakande, u članku 13. ove Odluke se dodaje amandmanom gradonačelnika da
osobe čija primanja ne prilaze visinu cenzusa određenu gradskom odlukom o visini cenzusa.
Vodili smo računa o našim korisnicima da im ne bude veća naknada.
Predsjednica zahvaljuje otvara raspravu.
Ivan Vulić-što je s onim nekretninama gdje se od vlasnika ne može naplatiti naknada?
Branko Maras-to se riješava putem porezne uprave.
Marijo Delić-znači gradonačelniče da komunalna naknada ostaje ista. Ja sam za smanjenje
komunalne nakande prema svima osim bankama i osiguravajućim kućama. Ovu komunalnu
naknadu od 0,20 kuna/m2 umanjiti za 20 % ako se ne može ukinuti.
Branko Maras-vidio si kako se obračunava koeficijent, ako smanjimo građanima moramo
smanjiti i firmama.

Gradonačelnik-smatram da ovo nije velik iznos, sredstva koja se uprihode od komunalne
naknade vodimo račun o tome da se vrate građanima kroz održavanje javne rasvjete, da imaju
svu infrastrukturu. Ljudi koji primaju socijanu pomoć su oslobođeni plaćanja komunalne
nakande. Gradonačelnik-Odluka je pripremljena korektno i mi stojima iza toga.
Predsjednica GV-molila bih ako netko ima još pitanja, ovo je primljeno na znanje. Tko je za
ovakav prijeldog Odluke uz amandman gradonačelnika.
Većinom glasova sedam (7) za uz jedan (1) glas protiv usvaja se Odluka o komunalnoj
naknadi.
Prelazimo na treću točku: Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Branko Maras-ovo nam je zakonska obveza, vrijednost boda ostaje ista, a obračunava se
jednom godišnje.
Marijo Delić-sve je korektno ali je malo za postojeću situaciju.
Predsjednica GV daje na glasovanje navedeni prijedlog, većinom glasova sedam (7) za uz
jedan (1) suzdržani glas usvaja se Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.
Prelazimo na četvrtu točku: Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Branko Maras-zakonom je propisano donošenje ove Odluke do 4.veljače 2019. Godine.Grad
Vrlika kao jedinica lokalne samouprave ne plaća komunalni doprinos na svom području.
Sredstva od komunalnog doprinosa namjenjena su za financiranje građenja i održavanja
komunalne infrastrukture. U članku 13. Ove odluke je promjena, potičemo energetski
obnovljene objekte smanjenjem komunalnog doprinosa za 25 %.
Predsjednica zahvaljuje i otvara raspravu.
Marijo Delić-koliko je uplaćeno komunalnog doprinosa prošle i pretpošle godine?
Branko Maras-oko 15.000,00 kuna u zadnje dvije godine jer je bila legalizacija kuća.
Marijo delić-sve je korektno ali nema stanovništva, treba se ove ljude koji su tu osloboditi
plaćanja komunalnog doprinosa.
Gradonačelnik-ako ćemo ih od svega oslobađati na što će to sličiti. Vama subvencioniramo
cijenu vode, treba završiti prečistač. Vodimo račun o svemu, nešto se mora plaćati, ljudi nisu
nikada prigovarali da im je velik iznos koji plaćaju, one najugroženije oslobađamo od
plaćanja.
Predsjednica GV zahvaljuje, ima li još netko pitanje, ako nema predlažem glasovanje.
Većinom glasova sedam (7) za uz jedan (1) glas protiv usvaja se Odluka o komunalnom
doprinosu.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 19. sj. u 14,45 sati.
Zapisničar:
Ana Klepo

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

