REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/102
UR.BROJ: 2175-06/14-01
Vrlika, 30. rujna 2014. godine
Z A P I S N I K
Sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 30. rujna 2014. godine sa početkom u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo.
Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća prema popisu u privitku zapisnika.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić otvara 11. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulima za
hrvatsku državu.
Predsjednik G.V. g. Ante Turuudić navodi da se prije otvaranja dnevnog reda ide na:
Gradonačelnk je opravdano odsutan , ali je tu njegov zamjenik, pročelnik te voditelji
odjela.
Vijećnička pitanja:
1.Pitanje: Vijećnik gdin. Marijo Delić pitanje za zamjenika gradonačelnika:
Zamjeniče, ovih dana se uređuje okoliš Dalmatinke pa građane zanima o čemu je riječ,
radi li se samo o čišćenju ili je možda riječ o prodaji ili najmu ovog pogona nekom
potencijalnom investitoru?
Zamjenik Gradonačelnika gdin. Branko Maras:
Hvala na pitanju. Naime, o čemu se radi. Imamo vrlo ozbiljne investitore iz Njemačke
koji su zainteresirani za ulaganje u Vrliku. Ja sam prošli tjedan bio u Njemačkoj.
Prezentirao sam malo naše razvojne mogućnosti. Moja namjera je cilo vrime bila da ih
dovedem u zonu međutim oni su zbog brzine, željeli su što prije ući u realizaciju
projekta, pitali ima li neki gotov pogon, gotova proizvodna hala u koju bi mogli ući
odmah. Onda smo mi odlučili s uređivanjem Dalmatinke. Naravno, trebali smo je
očistiti davno, kakva je bila, bila je stvarno ruglo svima nama. Oni su jučer bili u
uzvratnom posjetu ovdje u Vrlici. Dimenzijama im Dalmatinka ne odgovara, njima
treba visina 8 i 10 metara. I sad je konačan odgovor bio da će ući u Radnu zonu.
Naravno, to je dok ne sklopimo ugovor s njima, samo za informaciju vijećnicima. Vrlo
velika je vjerojatnost da će se taj projekt realizirati. U idućih 10 dana ćemo imati
konačan odgovor. Znači, riječ je o 4 ugledne firme iz Njemačke koje se bave
mikrolijevom i njihova projekcija je da će biti 200 radnih mjesta. Ako bude 100 bit će
veliko. Naravno, ovo je samo za vijećnike dok se ne sklopi predugovor ili ugovor. Što se
tiče čišćenje Dalmatinke već ju je davno trebalo očistiti, to sam već rekao.

Gdin. Marijo Delić: Evo znači, vezano praktički uz to pitanje.Možete li bar jedan naziv
tvrtke, 4 su i tako. Ja se nadam da je to nešto ozbiljnije, da to nije samo onako nekakv
informativni razgovor i kontakt. 4 tvrtke iz Njemačke, a niti jedna naziva.
Zamjenik Gradonačelnika gdin. Branko Maras: Mogu ja reći nazive, ali ljudi su 2 puta
dolazili avionom iz Njemačke. Čovjek koji ima 5 milijuna eura ne bi došao u Vrliku.
2. Pitanje vijećnik Marijo Delić zamjeniku gradonačelnika:
Zašto ste nakon uloženih milijun kuna za kupnju ovog pogona, misli se Dalmatinke,
čekali 10 godina s njezinim aktiviranjem i znači li sve ovo da se odustalo od gradnje
sportske dvorane , vatrogasnog doma i zgrade za komunalno poduzeće. U taj projekt je
nešto ipak bilo uloženo.
Zamjenik gradonečelnika gdin. Branko Maras odgovara:
Evo u sklopu ovoga, da su se oni odlučili da im odgovara ova dvorana svi bi se složili da
im trebamo dati za 20 radnih mista, a ne 200. Sad kad su oni odlučili odnosno da će
vjerojatno ići u zonu mislim da nije pametno raditi dvoranu u ovo vrijeme krize tako da
će biti na vijeću, vijeće će odlučiti. Po meni je logičnije napraviti stanove za one koji će
sutra raditi ako se realizira tajj projekt. Što vijeće predloži to ćemo provesti.
Gdin. Marijo Delić: Ja pitam za onu prethodnu dokumentaciju koja je napravljena u
koju se uloženo nešto para.
Gdin. Branko Maras: U jednom trenutku smo procijenili da nije normalno da idemo
uložiti 30.000.000,00. Kad smo radili pojekt onda je bilo vrijeme rasta, radio se sportski
centar, Britanci su planirali ući u razvoj turizma za golf igrališta i hotele. I u sklopu tog
projekta dvorana bi imala smisla. Da nam danas dolazi 2-3 tisuće turista itekako bi
imala smisla. Kad je počela kriza fond koji je pratio Britance je propao pa smo rekli da
nije normalno da sad gradimo dvoranu čije održavanje košta 2-3- milijuna kuna. Ionako
jedva uspijemo pokriti sve troškove koje imamo.
Gdin. Marijo Delić: Ne radi se tu samo o dvorani. Radi se o zgradi za komunalno, zgradi
za vatrogasce. Sve su to bile pametne stvari.
Predsjednik Gradskog vijeća napominje da nema rasprave, da je na postavljeno pitanje
dat odgovor.
3. Pitanje vijećnica Antonia Lelas:
Za pisane odgovore zadnji put je bilo rečeno da su napisani, da su nam dostavljeni. Ako
je moguće ikako da nam se dostave u što karećm roku.
Predsjednik Gradskog vijeća : To smo i zadnji put zaključili. Sve odgovore koji su
traženi da se dostave pismeno trebaju se dostaviti. Kritika službi s moje strane.
Predsjednik gradskog vijeća zatim je pitao ima li još tko koje pitanje. Budući nema
pitanja prelazimo na utvrđeivanje dnevnog reda. Materijale ste dobili u pismenom
obliku.
U roku utvrđenom poslovnikom za današnju sjednicu predlaže se sljedeći dnevni red:
DNEVNI

RED

1.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća.
Prijedlog izmjena Pravilnika o socijalnoj skrbi.
Prijedlog odluke o visini cenzusa.
Prijedlog odluke za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlike.

U otvorenom roku nije bilo nikakvih dopuna na dnevni red. Predsjednik vijeća zatim
daje predloženi dnevni red na glasovanje. Utvrđeno je da je većinom glasova „za“ s tri
„suzdržana“ prihvaćen dnevni red.
Prelazi se na raspravljanje po točkama.
Ad /1 Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća navodi kako su vijećnici dobili u sažetku zapisnik sa 10
sjednice, naveo je da je bitno da se u zapisniku istaknu odluke koje su donesene, a što se
tiče šta smo prošli put raspravljali navodi da je to više tehnički ako je u pitanju jeli neka
riječ iskrivljena ili nije, ali da je zato tu snimanje sjednica. Naveo je zatim da se i
današnja sjednica snima prema tome izvorni govor se uvijek može dobiti jer postoji
krunski zapisnik. Budući nema primjedbi utvrđeno je da je zapisnik sa 10. sjednice
prihvaćen.
Ad/2 Prijedlog izmjena Pravilnika o socijalnoj skrbi.
Predsjednik Gradskog vijeća je istaknuo da su vijećnici prijedlog izmjena Pravilnika
dobili u materijalima te je dao riječ gdinu. Juri Plazoniću voditelju odjela za društvene
djelatnosti da pojasni navedene izmjene. Jure Plazonić pojašnjava izmjene članka 11.
stavka 2. Pravilnika koji glasi: korisnici subvencije za dvoje istovremeno upisane djece
plaćaju za prvo dijete 100 %, za drugo dijete 50 %, a za treće i svako slijedeće dijete
oslobađaju se plaćanja subvencije za smještaj djeteta u predškolskoj ustanovi.
Po izvršenoj raspravi većinom glasova „za“ uz dva (2) glasa“ protiv“ i jednim
„suzdržanim“ glasom prihvaćaju se izmjene Pravilnika o socijalnoj skrbi.
Ad/3 Prijedlog odluke o visini cenzusa.
Predsjednik Gradskog vijeća je istaknuo su vijećnici prijedlog dobili u pismenom obliku
te je dao riječ daje riječ gdinu. Juri Plazoniću voditelju odjela za društvene djelatnosti
da u ime predlagatelja pojasni navedeni prijedlog.
Jure Plazonić navodi kako se išlo na povećanje cenzusa radi onih obitelji koje imaju
mala primanje te ne mogu podmirivati svoje obveze. Osnovica za utvrđivanje cenzusa
iznosi 500,00 kn, a cenzus prihoda iznosi:
-za samca – 300 %, za dvočlanu obitelj – 400 %, za tročlanu obitelj – 500 %, a za svakog
slijedećeg člana povećava sa za 100 % osnovice.
Vijećnik Mario delić postavlja pitanje dali se moglo ići na više .
Jure Plazonić daje ogovor ako ovo ne bude dovoljno ići ćemo na povećanje.
Nakon provedene rasprave jednoglasno je prihvaćena odluka o visini cenzusa.
AdI4 Prijedlog odluke za dodjelu javnih priznanja grada Vrlika.
Predsjednik G.V. navodi kako je njegov zamjenik g. Goran Gutić povukao svoja tri
prijedloga za dodjelu nagrada grada Vrlike.
Predfsjednik G.V. iznosi prijedlog za g-đu Mandu Vidić, za nastavnike koji su ovdje
proveli 30 godina radeći sa našom djecom, da im se dodjeli zahvalnica Grada Vrlike.
Vijećnik Ivica Gverić ispred kluba HDZ-a predlaže da se dopuni odluka o dodjeli
zahvalnica nastavnicima i to:

1.- Manda Vidić, 2. Mate Radnić i 3. Božo Varnica.
Predsjednik G.V. navodi prijedlog koji je dostavljen u pismenom obliku za Vedrana
Stipčević da mu se dodjeli nagrada grada.
Vijećnik Mario Delić navodi da se slaže s tim, da se Vedrana malo angažira i da se
obnove nekadašnje Vrličke utrke u Paško polju . Mi se za svoju tradiciju trebamo malo
više zauzeti i da mu se dodjeli novčana pomoć od grada.
Predsjednik G.V. daje na raspravu ovaj prijedlog te je većinom glasova za uz jedan glas
protiv isti prihvaćen.
Predsjednik G.V iznosi prijedlog Gordane Baturina predsjednice Udruge žena Vrlike za
nagradu grada Mariji Milan za očuvanje vrličke narodne nošnje.
Ivica Gverić ispred kluba HDZ-a navodi kako ima više žena na vrličkom području koje
se time bave , g-đa Marija Milan se tim bavi iz financijskih razloga i za svoje potrebe.
Mario Delić pojašnjava kako Marija Milan štiti vrličku nošnju i čuva tradiciju, od koga
bi kupili vrličku nošnju da nema takve osobe, smatrajući da odluka kluba HDZ-a nije
korektna te traži pismeno obrazloženje kluba HDZ-a .
Predsjednik G.V. napominje da će obrazloženje biti u zapisniku.
Uz četiri (4) glasa „za „ većinom glasova protiv odbijen je prijedlog za Mariju Milan za
dodjelu nagrade grada
Na kraju sjednice predsjednik G.V. zahvaljuje svim vijećnicima na radu, da se uključe
u program oko proslave Dana grada i blagdana zaštitnice Gospe od Ružarja.
Sjednica završila sa radom u 10,30 sati.

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

Predsjednik GV
Ante Turudić, dipl. iur., v.r.

