REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/12
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 14. prosinca 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika dana
14. prosinca 2018. godine sa početkom u 09,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Zdravko Samardžić, član
- Ivan Žeravica, član
- Tomislav Lelas, član
- Ivica Gverić, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Ivan Vulić
- Ana Kaselj
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, voditelj Odsjeka za komunalne poslove Branko Maras, voditelj odsjeka za proračun i
financije Ante Grabić, pročelnik JUO Ivan Zorica
Predsjednica GV Dijana Maras, pozdravlja sve prisutne, otvara 20. sjednicu, predlaže da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV - ima nas deset (10) možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima
pitanje? Pitanja trebaju biti kratka, jasna prema onome kome je upućeno.
1. Marijo Delić- vezano za POS-ove stanove, kolika je cijena stanova?
Predsjednica GV- cijena je najmanja 804 eura po m2.
Gradonačelnik – mi dajemo kompletno opremljeno zemljište.
2. Marijo Delić-što Grad poduzima u odnosu na nove mjere za JLS koje priprema
Ministarstvo uprave?
Gradonačelnik-to je tek najava, to će biti još na razmatranju, nije stupilo na snagu. To će se
odnositi na manje JLS koje ne mogu same funkcionirati, npr. Općina Civljane.
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Predlažem da prijeđemo na zapisnik. Ako nema primjedbi, predlažem glasovanje. Većinom
glasova deset (10) za usvaja se zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća.
Možemo prijeći na Dnevni red uz dopunu jedne točke: Odluka o visini naknade za opremu
novorođenog djeteta.
1. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrlike za 2018. Godinu s projekcijom
za 2019. i 2020. godinu
2. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
3. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastruklture za
2018. godinu
4. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa socijalne zaštite za 2018. godinu
5. Prijedlog II 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 Proračuna Grada Vrlike za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.
godinu
7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
9. Prijedlog Programa socijalne zaštite za 2019. godinu
10. Prijedlog Programa razdiobe sredstava u okviru Proračunskih sredstava namijenjenih
za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge krajnjim korisnicima za 2019.
godinu.
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vrlike za 2019. godinu
12. Prijeldog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrlike u 2018.
godini
13. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vrlike
14. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti predsjednika Mandatnog povjerenstva i
imenovanje predsjendika Mandatnog povejrenstva
15. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici
u kampu
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vrlike za
razdoblje 2019. godine
17. Prijedlog Odluke o visini naknade za opremu novorođenog djeteta
Tko je za ovakav Dnevni red? Predlaže glasovanje za Dnevni red Većinom glasova deset
(10) za usvaja se Dnevni red za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Prelazimo na prvu točku: Prijedlog II Izmjena i dopuna prračuna Grada Vrlike za 2018.
godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Predsjednica daje riječ Anti Grabiću da ukratko pojasni navedenu točku.Grabić se zahvaljuje,
pozdravlja nazočne te ukratko pojašnjava. Zakonom smo dužni donijeti navedene izmjene do
konca godine. Glavni razlog su umanjeni prihodi koji se odnose na izgradnju poslovnog
inkubatora u RZ Kosore, koji će biti realizirani u idućoj godini. Rashodi poslovanja bi se
smanjili, te rashodi za nefinancijsku imovinu, to je izgradnja poslovnog inkubatora.Ja sam
ukratko naveo glavne razloge, a ovo drugo je sve usklađivanje.
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Predsjednica daje na raspravu. Marijo Delić trenutno nije tu.Nitko se ne javlja za riječ, daje na
glasovanje navedene izmjene i dopune. Većinom glasova devet (9) za usvajaju se II Izmjene i
dopune Proračuna grada Vrlike za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Prelazimo na drugu točku: Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Branko Maras-kao i proračun tako se mijenja i ovaj program, usklađeno je sve s proračunom,
ako netko ima pitanje neka pita?
Marijo Delić – vidi se da je najviše uloženo u grad.
Predsjednica daje na glasovanje navedeno. Većinom glasova devet (9) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvajaju se II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. Godinu.
Prelazimo na treću točku: Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
Branko Maras – JLS donose ovaj Program u skladu s proračunom, sve je usklađeno.
Predsjednica daje na raspravu, nitko se ne javlja, daje na glasovanje. Većinom glasova devet
(9) za uz jedan (1) suzdržani glas usvajaju se II Izmjene i dopune Programa održavanja
komunlane infrastrukture za 2018. godinu.
Prelazimo na četvrtu točku: Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa socijalne zaštite za 2018.
godinu
Nikola Uzun – nije bilo bitnih promjena osim za Program Pomoć u kući.
Predsjednica daje na raspravu i na glasovanje. Većinom glasova devet (9) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvajaju se II Izmjene i dopune Programa socijlane zaštite za 2018. godinu.
Prelazimo na petu točku: Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa razdiobe sredstava u okviru
Proračunskih sredstava namijenjenih za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge
krajnjim korisnicima za 2018. godinu
Nikoa Uzun pojašnjava ukratko, napominjući Turističku zajednicu koja se finanncirala iz
drugih izvora i tako nije na teret Gradu Vrlici.
Predsjednica daje na raspravu i na glasovanje navedeno. Većinom glasova devet (9) za uz
jedan (1) glas protiv usvajaju se II 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 Proračuna Grada Vrlike za 2019. godinu s projekcijama
za 2020. i 2021. godinu
Gradonačelnik – ovo je najveći proračun do sada, razlog je izgradnja poslovnog inkubatora
čija je vrijednost radova 24 milijuna kuna, MRR I FEU daje 18 milijuna kuna. Druga stavka
je Program „Zaželi“ koji se financira iz sredstava EU. Cilj je da inkubator bude gotov do kraja
2019. godine. Razgovarali smo sa županom da nam tu pomogne i sa minstarstvom
gospodarstva. U gradu će sve funkcionirati kao i do sada, pa Vas molim da podržite ovakav
proračun. Već imamo zainteresiranih ulagača za inkubator.
Ante Grabić – prihodi poslovanja iznosili bi 36.731.375,00 kn, prihodi od prodaje
nefinancijske imovine iznosili bi 1.811.000,00 kn, to znači da bi ukupni prihodi iznosili
38.542.375,00 kn. Rashodi poalovanja bi iznosili 13.171.125,00 kn, rashodi za nabavu
nefinancijske imovine bi iznosili 28.020.000,00 kn, pa bi ukupni rashodi iznosili iznosili
41.191.125,00 kn. Zadužili bi se za kredit od tri milijuna kuna što bi nam bilo dosta,
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otplatili bi ga za 4 (četiri) godine. Povećana nam je osnovica za plaću, to je za plaće za
Projekt „Zaželi“. Imamo rashode za groblje u Maovicama gdje su izgrađene nove gronice
koje Eko Vrlika ne može isplatiti, nije ih uspjela prodati. Grad će ih kupiti pa će prdavati.
Predsjednica otvara raspravu na navedenu točku.
Marijo Delić – napravljeno je realno, super. Kako ćeš ti gradonačelniče nabaviti sredstva za to
realizirati?
Gradonačelnik – uz pomoć Ministartsva gospodarstva i županije po dogovoru, najvažnije je
da se sve drži pod kontrolom, svi radovi i troškovnici.
Ante Grabić – ovaj proračun je dosta realan.
Predsjednica predlaže glasovanje. Većinom glasova deset (10) za usvaja se Proračun Grada
Vrlike za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i za 2021. godinu.
Prelazimo na sedmu točku: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu
Branko Maras – zakonom je propisano donošenje ovog Programa u skladu s Proračunom,
napominje radove koji su predviđeni ovim programom: nastavak izgradnje Veslačkog kampa,
izgradnja ceste, vodovodne mreže za poslovni inkubator, Usluzi Vrlika za rekonstrukciju
vodovoda, proširenje groblja u Maovicama a to su nove grobnice koje Eko Vrlika nije prodala
pa će ih grad otkupiti i prodavati.
Nikola Uzun-prijavili smo se na natječaje za sredstva iz pristupnih fondova, radimo puno
programa po kojima ćemo povući sredstva.
Marijoi Delić – dobro je to samo tribaju kvalitetni konzultanti, malo je u proračunu sredstava
za projekte.
Nikola Uzun – nešto smo već povukli iz EU.
Predsjendica zahvaljuje, predlaže glasovanje. Većinom glasova deset (10) za usvaja se
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
Prelazimo na osmu točku: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu
Branko Maras – zakonom je propisano donošenje ovog programa u skladu s proračunom.
Navodi što je sve predviđeno programom.
Predsjednica predlaže raspravu i glasovanje. Većinom glasova devet (9) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvaja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
Prelazimo na devetu točku: Prijedlog Programa socijalne zaštite za 2019. godinu
Nikola Uzun napominje promjene u odnosu ne prethodni program, dosta sredstava vratimo u
proračun do konca godine.
Marijo Delić – naknada za novorođeno dijete je velika, a ako se rodi samo jedno dijete može
li se sve njemu isplatiti.
Ivan Žeravica – vezano za prijevoz, tko to kontrolira, autobus vozi do Žeravica i dalje ne ide.
Zdravko Samardžić – triba li vozač napaltiti kartu?
Gradonačelnik – triba, tako stoji u ugovoru.
Predsjednica daje na glasovanje. Većinom glasova deset (10) za usvaja se Program socijalne
zaštite za 2019. godinu.
Prelazimo na desetu točku: Prijedlog Programa razdiobe sredstava u okviru Proračunskih
sredstava namijenjenih za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge krajnjim korisnicima
za 2019. godinu
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Predsjednica moli Nikolu Uzun da pojasni navedeni program. Nikola navodi događanja kroz
ovaj program. Udruge koje su se prijavile u program dobile su sredstva.
Gradonačelnik – Kinološka udruga ima viška 40.000,00 kn to ćemo dati Lovačkoj udruzi.
Ivan Žeravica – a tko radi feštu na Česmi nego Lovačka udruga.
Predsjednica daje na glasovanje navedeni program. Većinom glasova devet (9) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvaja se Program razdiobe sredstava u okviru Proračunskih sredstava
namijenjenih za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge krajnjim korisnicima za 2019.
Prelazimo na jedanaestu točku: Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrlike za
2019. godinu
Ante Grabić – skoro je identična Odluci iz 2018. godine. Ukinuli smo financiranje Mjesnih
odbora jer smo ukinuli i Mjesne odbore.
Predsjednica daje na raspravu i na glasovanje. Većinom glasova deset (10) za usvaja se
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrlike za 2019. godinu.
Prelazimo na dvanaestu točku: Prijeldog Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Grada Vrlike u 2018. godini
Nikola Uzun – to su nam zakonske obveze. Gradonačelnik daje nalog za izradu procjene
rizika od nesreća, Plan razvoja. Tu su uključene sve udruge s područja našeg grada.
Predsjednica daje na raspravu i na glasovanje. Većinom glasova deset (10) za usvaja se
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrlike u 2018. godini.
Prelazimo na trinaestu točku: Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Vrlike
Nikola Uzun – vidi se kako se ustrojava sustav CZ, u rad su uključene sve udruge s područja
Grada Vrlike i zdravstvo i komunalno poduzeće.
Predsjednica daja na raspravu i na glasovanje nevedeni Plan. Većinom glasova deset (10) za
usvaja se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vrlike.
Prelazimo na četrnaestu točku: Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti predsjednika
Mandatnog povjerenstva i imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva
Ivica Gverić – kao predsjednik Odbora napominje da se Odbor sastao i imenovao gđu Ljilju
Vrančić za predsjednicu Mandatnog povjerenstva.
Predsjednica daje na raspravu i na glasovanje. Većinom glasova deset (10) za usvaja se
Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Mandatnog povjerenstva i imenovanju
predsjednika Mandatnog povjerenstva.
Gradonačelnik je napustio sjednicu.
Prelazimo na petnaestu točku: Prijeldog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
po smještajnoj jedinici u kampu
Predsjednica pojašnjava – do sada je bilo 200,00 kn po krevetu, povećala se boravišna
prostojba pa da ostanemo na tome da bude 150,00 kn po krevetu.
Gradonačelnik se vratio na sjednicu.
Marijo Delić – pohvaljuje prijedlog.
Predsjednica daje na raspravu i na glasovanje. Većinom glasova deset (10) za usvaja se
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici.
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Prelazimo na šesnaestu točku: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću za
razdoblje 2019. godine
Pročelnik JUO Ivan Zorica – prjedlog je da ostaje kao i do sada na godišnjoj razini.
Predsjednica otvara raspravu, predlaže glasovanje. Većinom glasova devet (9) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvaja se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću za razdoblje 2019. g.
Prelazimo na sedamnaestu točku: Prijedlog Odluke o izmjenam ai dopunama Odluke o
pomoći za opremu noovrođenog djeteta
Gradonačelnik – predlažem da povećamo iznose da stimuliramo roditelje za svako
novorođeno dijete.
Predsjednica – tko je za, tko protiv, tko suzdržan?
Većinom glasova devet (9) za uz jedan (1) suzdržani glas usvaja se Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta.
Gradonačelnik – sad će mo Vam podijeliti prigodni dar, pozivamo Vas na domjenak u 11,00
sati na Česmu, dolje ćemo čestitati blagdane.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 20. sj. u 09,50 sati.
Zapisničar:
Ana Klepo

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

