REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-01/4
Ur.br.: 2175-06/12-01
Vrlika, 21. 03. 2012. god.
ZAPISNIK
Sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 21. 03. 2012. Godine sa početkom u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo.
Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća prema popisu u privitku zapisnika.
Predsjednik GV g. Ante Turudić otvara 16. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnja od počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulima za
hrvatsku državu.
Zatim je predlažio slijedeći:
D N E V N I
R E D
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika
održane dana 21. 12. 2011. god.
2. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od
VII – XII mj. 2011. god.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju osnovice za obračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika
Grada Vrlika.
4. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o obračunu
troškova vijećnicima te članovima stalnih radnih tijela GV,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
obavljanja komunalnih djelatnosti
6. Razmatranje i donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava
javne vodoopskrbe na području Grada vrlika
7. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli stipendija Grada Vrlika.
8. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na
području Grada Vrlika.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o uključivanju u projekt „Pokretanje lokalne
akcijske grupe Cetinska krajina“.
10. Aktualni sat.
Po izvršenoj raspravi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, te se prelazi na
raspravljanje po točkama.
Ad/1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada
Vrlika održane dana 21. 12. 2011. godine.
Po izvršenoj raspravi jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 15. sjednice. Nakon čega
je Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo slijedeći:

Zaključak
Usvaja se zapisnik sa 15. Sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana 21.
12. 2012. godine.
Ad/2. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od
VII – XII mj. 2011. godine.
Gradonačelnik je pozdravio vijećnike i ostale nazočne na sjednici, zatim je ukratko
pojasnio izvješće navodeći prioritetne aktivnosti koje će stvoriti preduvjete za
zapošljavanje, novo naseljavanje i to redom kako slijedi:
1. Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte u RZ
2. Izgradnja dalekovoda DV 2x20 KV Podosoje-Kosore
3. Izmjena UPU –a R.Z. Kosore
4. Katastarska izmjera K.O.Vrlika
5. Izrada izmjena i dopuna PPU Grada Vrlika
6. Izrada kolektorske mreže
7. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
8. Program Pomoć u kuči starijim i nemoćnim osobama
9. Sufinanciranje lokalnog prijevoza i prijevoza učenika
10. Nabavka školskih udžbenika
11. Naknada za novorođenčad
12. Vrličko ljeto-zbog ovakve financijske situacije ukoliko ne iznađemo načina Ero se
neće osržati.
13. Otplata kredita za vodovod Maovice.
Božo Giljan navodi da u svom izvješću gradonačelnik izbjegava neke teme , nema ih
navedenih u izvješću:
1. Rad Mjesnih odbora
2. Bratimska kuća u groblju na Maovicama
3. Proširenje groblja
Zatim postavlja pitanje odakle novac za sve ove projekte a ne isplaćuju se naknade
vijećnicima.
Gradonačelnik navodi da će isplata naknada biti izvršena do slijedeže sjednice G:V.,
znamo svi kakva je situacija općenito.
Božo Giljan iznosi svoj prijedlog da gradonačelnik podnese ostavku ako nije
sposoban voditi grad. Većinom glasova za uz dva glas aprotiv prihvaćeno je izvješće.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Zaključak
Prihvaća se izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od VII – XII mj. 2011. god.
Ad/3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju osnovice za obračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika
Grada Vrlika.
Tajnik navodi da zbog same financijske situacije idemo na smanjenje osnovice za
obračun plaća za 5% i to od 01. 04. 2012. godine, tako bi osnovica iznosila 4.853,40.
Božo Giljan je protiv tog prijedloga. Zattim je većinom glasova za uz dva glasa
protiv prihvaćena navedena odluka. Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće
donosi slijedeću :
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće
dužnosnika, službenika i namještenika Grada Vrlika.

Ad/4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu
troškova vijećnicima te članovima stalnih radnih tijela GV.
Tajnik iznosi prijedlog odluke i to
1. Predsjednik G.V. sa 3000,00 kn ranije da sada bude naknada 1.600,00 kn
2. Potpredsjedniku sa 1.800,00 kn ranije da sada bude 1.000,00 kn
3. Vijećnicima sa 800,00 kn da sada bude 700,00 kn.
Božo Giljan daje primjedbu na smanjenje naknada, zašto se ista ne umanji za 5 %
kao i plaće zaposlenika, a ne 20 %, zatim kaže ja sam da nama vijećnicima naknada
bude 500,00 kn, a predsjedniku G.V. 1.000,00 kn najviše, a zamjeniku 800,00 kn da
svi olakšamo ovu situaciju.
Gradonačelnik navodi kako predsjednik G.V: ima veću odgovornost od ostalih,
pomaže u radu, na svaki poziv se odazove.
Tajnik iznosi da je ova odluka donešena prije izbora i to u skladu sa Statutom i
Poslovnikom, nitko od vijećnika se nije nikada usmeno ili pismeno javio, nije
dostavio amandman da bi mogao dobiti od gradske uprave pismeni ili usmeni
odgovor. Ive Blažević pita dali je ovo usklađeno sa drugim gradovima i općinama,
Tajnik je odgovorio da je.
Većinom glasova za uz dva glasa protiv prihvaćena je odluka.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune Odluke o obračunu troškova vijećnicima te
članovima stalnih radnih tijela G.V.
Ad/5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
obavljanja komunlanih djelatnosti.
Tajnik ukratko pojašnjava da se sve djelatnosti iz ove djelatnosti obavljaju temeljem
zakona o komunalnom gospodarstvu. Ova odluka se donosi iz raloga da bi mogli
Komunlanom poduzeću „Usluga“ d.o.o. Vrlika povjeriti određene poslove:
održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje snijega.
Božo Giljan navodi da je Usluga vršila ukop pokojnika, cjena im je velika dali oni
zato imaju cijenik i dozvolu za rad.
Mićo Klepo dozvola postoji, a prosječna cijena ukopa u grobnicu iznosi 1.200,00 kn,
a u zemljani grob je 1.600,00 kn. Većinom glasova za uz dva glasa protiv prihvaćena
je navedena odluka. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune Odluke o načinu obavljanja komunalnihdjelatnosti.
Ad/6. Razmatranje i donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
sustava javne vodoopskrbe na području Grada Vrlika.
Tajnik pojašnjava kako smo po zakonu dužni do 01. 04. ove godine donijeti ovu
Odluku. Koju će koristiti Usluga po planu koji donese G.V. Naknada će iznositi 0,50
kn / m3 isporučene vode za domaćinstvo iza gospodarstvo. Te e većinom glasiva za
uz dva glasa protiv prihvaćena ova odluka. Nakon provedene rasprave Gradsko
vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeću:
 d l u k u
Prihvaća se prijedlog obračuna i naplate naknade za razvoj sustava javne
vodoopskrbe na području Grada Vrlika.
Ad/7. Razmatranje prijedloga odluke o dodjeli stipendija Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. napominje da su uzeti u obzir socijalni status i izvrsnost.

Tajnik – na prošloj sjednici smo regulirali prava na stipendije, pa smo dalje razradili
odluku, uveli smo i deficitarna zanimanja.
Božo Giljan predlaže da se stpendija dojeli svima budući ih nema puno .
Predsjednik G.V. – na prošloj sjednici smo zatražili od gradske uprave da pripremi
ovu odluku, tako je i napravljeno. Zatim je većinom glasova za uz dva glasa protiv
prihvaćena navedena odluka. Nakon rasprave Gradsko vijeće donosi slijedeću:
O d l u k u
prihvaća se prijedlog o dodjeli stipendija Grada Vrlika.
Ad/8. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju i imneovanju mrtvozornika
na području Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. iznosi riješenje o razrješenju Mate Bubića i imenovanje za
mrtvozornika dr. Tonia Božinovića.
Božo Giljan pita zašto se ne imenuje dr. Senka Pavić koja je tu već duže vrijeme.
Tajnik – ne imeujemo mi nego dajemo prijedlog Županiji, a dr. Senka je već prije
imenovana. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi slijedeće:
Rješenje
Prihvaća se Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Grada
Vrlika.
Ad/9. Razmatranje i donošenje Odluke o uključivanju u projekt „Pokretanje lokalne
akcijske grupe Cetinska krajina“.
Branko Maras navodi da sve JLS radi dobivanja sredstava od pristupnih fondova
trebaju osnovati LAG. Prijedlog gradske uprave je da predstavnik LAG-a budu
Branko Maras a Nikola Uzun da bude član za projekte iz Europske unije koja je
njega i plaćati. Božo Giljan pita za uređenje planinarskih staza dalje.
Gradonačelnik mu je odgovorio da se najviše i napravilo na Maovicama.
Jednoglasno je prihvaćena odluka. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi
slijedeću:
O d l u k u
Prihvaća se prijedlog uključivanja u projekt“Pokretanje loklane akcijske grupe
Cetinska krajina“
Ad/10. Aktualni sat.
Ive Blažević pita kad će biti gotova bratimska kuća da znamo reći jer ljudi pitaju.
Branko je odgovorio da bi trebala biti gotova do Uskrsa.
Goran Gutić-smeće sa deponija bura raznosi po privatnim njivama.
Sjednica završila sa radom u 11,00 sati.

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

Predsjednik G.V.
Ante Turudić, dipl. iur., vr.r

