REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/136
UR.BROJ: 2175-06/14-01
Vrlika, 23. prosinca 2014. godine
Z A P I S N I K
Sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 23. prosinca 2014. godine sa početkom u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo.
Sjednici su nazočni slijedeći :
- Ante Turudić, predsjednik
- Goran Gutić, zamjenik
- Ljilja Vrančić, član
- Ive Blažević, član
- Mićo Klepo, član
- Božo Vuč.-Vranjić, član
- Ivica Gverić, član
- Rajka Vukušić, član
- Mario Delić, član
- Stipana Gutić-Biuk, član
- Antonia Lelas, član
- Čedomir Babić, član.
Sjenici GV nazočni su i: gradonačelnik Ivan Ćorić, dogradonačelnik Branko Maras,
Voditelj odjela za proračun i financije Ante Grabić, pročelnica JUO Marijana
Gverić, Voditelj odjela za društvene djelatnosti Jure Plazonić.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić otvara 13. sjednicu, pozdravlja nazočne navodeći
kako je sjednici nazočno svih dvanaest (12) vijećnika te možemo početi sa radom.
Zatim je zamolio nazočne da se minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom
predsjedniku i svim poginulima za hrvatsku državu.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić navodi da prije otvaranja dnevnog reda imamo
vrijeme za vijećnićka pitanja, svaki vijećnik ima pravo postaviti dva pitanja, samo
moment pročelnica Marijana Gverić podijelit će odgovore na postavljena vijećnička
pitanja sa prethodne sjednice vijeća.
Vijećnička pitanja:
Ivica Gverić postavlja pitanje gradonačelniku ispred Kluba vijećnika HDZ-a, imamo
informaciju da je iz Ministarstva uprave stigla predstavka na rad predsjendika G.V. i
gradonačelnika, zanima nas odgovor.
Pročelnica Marijana Gverić odgovara na pitanje budući se isto tiče nje kao pročelnice
koja je od strane Kluba vijećnika HNS-a prozvana za povredu službene dužnosti u
njihovoj predstavci Ministarstvu uprave te ih je pozvala da joj, i nakon sjednice
obrazlože u čemu se ta povreda sastoji. Dakle, odgovor Ministarstva uprave je stigao na
8 stranica te da sad ne elaboriram sve, kasnije svatko može dobiti presliku. Uglavnom,
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suma sumarum je da su u radu Gradskog vijeća uočene određene manje nepravilnosti
koje, napominjem, nisu takve da bi utjecale na valjanost samih odluka koje su donesene
u predstavničkom tijelu. One su izraz volje većine članova predstavničkog tijela.
Posebno bih se osvrnula na prošlu sjednicu Gradskog vijeća, vidim da je putem
elektronske pošte Ministarstvu uprave 04. i 08. prosinca stigala predstavka od strane
Kluba vijećnika HNS-a, a vezano za njihov prijedlog da se predsjednik i potpredsjednik
Gradskog vijeća Grada Vrlike razriješe dužnosti. Naime, ono što sam ja i rekla na
prošloj sjednici, a na što mi je gdin. Delić rekao da mi baš i nije jasno, da malo bolje
pogledam, svima je potrebno reći da smo Predsjednik Gradskog vijeća i ja bili u pravu.
Dakle, Klub vijećnika HNS-a nije tražio sazivanje sjednice, za svoj prijedlog da se
predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća nisu tražili da se stavi u dnevni red kao
točka dnevnog reda nego su ga podnijeli isključivo kao prijedlog koji je u propisanom
roku od 30 dana uvršten u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.
1. Mario Delić postavlja prvo pitanje gradonačelniku a odnosi se na proračun zašto
je u proračunu predviđeno trstruko više sredstava za rad gradske uprave i
administracije (8,240.000 kn) nego za poticanje malog poduzetništva, obrta i
poljoprivrede ( 171.000 kn) kakvu poruku šaljete građanima. Znači li to da je
ulaganje u javnu upravu važnije od poticanja poduzetništva, obrta, poljoprivrede
i stočarstva
Predsjednik G.V. navodi da ovo spada u proračun ako će gradonačelnik odgovoriti
može. Gradonačelnik odgovara ovu ćemo stavku elaborirati kroz proračun ovo je
zabuna i nerazumijevanje.
Mario Delić – znači gradonačelniče to je odgovor.
- Mario Delić postavlja drugo pitanje gradonačelniku na Vaš prijedlog
gradonačelniče danas bi ovo vijeće trebalo donijeti odluku u kojoj će Vaša plaća
iznositi 14.691 kn a plaća Vašeg zamjenika 12.426 kn znači li ovo povećanju ili
smanjenju plaća, koliko je ovo primjereno za situaciju na ovom području gdje je
većina ljudi nezaposlena i živi na rubu siromaštva.
Gradonačelnik predlaže da se točka 11. povuče sa današnje sjednice jer je Vlada u
međuvremenu 17.12.2014. donijela odluku o izmjeni visine osnovice.
Mario Delić navodi zato me čudi gradonačelniče vi ste govorili da vam se plaća smanuje
a po ovome se povećava tisuću kuna.
2. Antonia Lelas postavlja pitanje gradonačelniku kada će biti raspisan natječaj za
stipendije te dali će opet biti isplaćene u dva puta napominjući kako druge općine
i gradovi isplaćuju stipendije svaka dva miseca.
Gradonačelnik je odgovorio da je natječaj pripremljen i da će biti raspisan ovih
dana.
3. Čedomir Babić za gradonačelnika: čujem da se nasipaju pristupni putevi u selu
Otišić građani me pitaju što ja kao predstavnik i član G.V. znam što se događa
dao sam im odgovor da mene nitko od mjerodavnih nije upoznao što se događa u
Otišiću, ja sa svojim autom o svom trošku više tamo ne idem, više od tri godine
nisam dobio od grada niti jedne kune.
Gradonačelnik daje odgovor što se tiče puteva u Otišiću kanili smo to napraviti sada se
ukazala potreba za to napraviti, sada smo u mogućnosti pa ćemo to napraviti, ne
krijemo informaciju svima je dostupna.
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Čedomir Babić postavlja pitanje gradonačelniku za koliko je iznajmljen restoran
Ero na Česmi i koliko je plaćen najam za dane Milana Begovića krajem sedmog mjeseca
tražim da mi se dostavi pismeni odgovor.
4. Stipana Gutić-Biuk postavlja pitanje gradonačelniku što ste napravili za
osmosatno radno vrijeme u vrtiću.
Gradonačelnik je odgovorio da će pripremiti pismeni odgovor na postavljeno
pitanje.
Prelazimo na dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća.
2. Prijedlog Proračuna Grada Vrlika za 2015. g. s projekcijom za 2016. i 2017.
te Plan razvojnih programa Grada Vrlika za 2015. god. sa projekcijom za 2016. i
2017. godinu.
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vrlika za 2015.godinu,
4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
6. Prijedlog Programa razdiobe sredstava u okviru Proračunskih sredstava
namjenjenih za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge krajnjim
korisnicima za 2015. godinu
7. Prijedlog Programa socijalne zaštite za 2015. godinu
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Grada Vrlike
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Vrlike
10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenicima i
namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike
11. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika iz radnog odnosa
12. Prijedlog Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta
13. Prijedlog kluba vijećnika HNS-a za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma, radi razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika.
Predsjednik G.V. napominje vijećnicima, materijale ste dobili u pismenom obliku i u
zakonskom roku, nije bilo amandmana, daje na raspravu navedeni dnevni red.
Gradonačelnik predlaže da se točka 11. povuče sa dnevnog reda jer je Vlada u
međuvremenu (17.12.2014.)donijela odluku o novoj osnovici.
Zatim je s deset (10) glasova za uz dva (2) glasa protiv prihvaćen dnevni red.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda: prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog
Vijeća.
Predsjednik G.V.navodi isti se dobili u materijalima, nitko se ne javlja za riječ, te je
zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća prihvaćen.
Prelazimo na drugu točku: prijedlog Proračun aza 2015. god. s projekcijom za 2016. i
2017. godinu te Plan razvojnih programa za 2015. s projekcijom za 2016. i 2017. godinu.
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Predsjednik G.V. napominje vijećnicima da su isti dobili u materijalima, daje riječ
predlagatelju gradonačelniku. Gradonačelnik navodi da je proračun nastavak rada i
dosljednosti onoga što smo do sada radili. Dalje pojašnjava da iz proračuna možemo
vidjeti smjernice u kojem pravcu ide, naveo je ugovore, vozilo, kamion, reciklažno
dvorište, stavke koje nisu realizirane u ovoj godini nego će biti početkom slijedeće
godine, a to nam diže proračun. Porezni prihodi će nam se umanjiti, socijalu nećemo
dirati. Program Pomoć u kući će ostati na razini. Pred Vama je proračun, dosta je
izbalansiran po novom programu puno će biti lakše raditi s njim. Gradonačelnik je
zamolio Antu Grabića da pojasni proračun. Grabić se zahvaljuje, pozdravlja nazočne te
pojašnjava po stavkama.
Ukupni prihodi bi iznosili 22.332.750 kn a ukupni rashodi bi iznosili 21.494.750 kn,
višak od 838,000 kn će se iskoristiti za povrat kratkoročnog zaduženja Grada.
Grabić dalje navodi manjak prihoda od 600.000 kn zbog porezne reforme, zbog
povećanja poreznog odbitka Prihodi od Fondova se odnose na sufinanciranje javne
rasvjete, komunalne opreme, ostali prihodi u iznosu od 2.000.0000 kn namjeravamo
prikupiti od građana za kupnju grobnica jer planiramo proširenje groblja u Vrlici i na
Maovicama.
Rajka Vukušić je tražila pojašnjenje za pojedine stavke: inozemne pomoći, rashodi za
plemenite metale što joj je Grabić pojasnio. Postavila je pitanje što je sve potrebno za
energetski pregled zgrade. Branko Maras je pojasnio da će Fond zaštite okoliša
raspisivati natječaj pa ćemo vidjeti što je sve potrebno.
Mario Delić pita za naknade za kućanstva i građevine. Grabić je pojasnio da su to
sredstva od Fonda zaštite okoliša za energetski pregled.
Ivica Gverić ispred kluba vijećnika HDZ-a iznosi podršku za donošenje proračuna.
Mario Delić pita zašto je smanjena naknada za poticanje poljoprivrednika i obrtnika,
što je Agencija Vrla napravila po tom pitanju.
Gradonačelnik odgovara tko god se nama obrati mi mu pomažemo imali smo edukacije
i bit će ih još ukoliko bude zainteresiranih, stojimo svima na rspolaganju.
Predsjednik G.V. napominje pošto nije bilo amandmana bilo bi dobro da damo svoje
mišljenje dali je dobro ili loše.
Mario Delić pita na što se odnose prihodi od financijske i nefinancijske imovine.
Ante Grabić mu je odgovorio da su to prihodi od korištenja prostora elektrana,
minerala i sirovina.
Mario Delić pita dali ima duga od korištenja sirovina.
Ante Grabić odgovara to je stvar države da vrši naplatu duga.
Predsjednik G.V. zaključuje raspravu daje na glasovanje.
Većinom s osam (8) glasova za i s četriri (4) glasa protiv prihvaćen je proračun Grada
Vrlika za 2015. god. s projekcijom za 2016. i 2017. godinu te Plan razvojnih programa
za 2015. s projekcijom za 2016. i 2017. godinu.
Prelazimo na treću točku dnevnog reda: prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za
2015. godinu
Predsjednik G.V. navodi sad kad smo usvojili proračun, ov izvire iz proračuna.
Predsjednik navodi da je Mićo Klepo u 20 min. do 11 sati napustio sjednicu. Zatim daje
riječ predlagatelju Anti Grabiću da ukratko pojasni navedenu točku. Ova odluka nam
pokazuje kako se izvršava isplata sredstava, kako se upravlja financijskom imovinom.
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Predsjednik G.V. daje na raspravu te na usvajanje. Utvrđujem da je sa sedam (7)
glasova za i s četiri (4) glasa protiv prihvaćen prijedlog odluke. Konstatiram da se Mićo
Klepo vratio na sjednicu u 18 min do 11 sati.
Prelazimo na četvrtu točku : prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Predlagatelj Branko Maras iznosi kako je zakonom propisano donošenje ovog programa
koncem svake godine za slijedeću. Po stavkama je propisano koji će se poslovi obavljati.
Predsjednik G.V. zahvaljuje na izlaganju te daje na rspravu.
Mario Delić pita Branka Marasa koliko Grad plaća Usluzi za održavanje
vodoopskrbnog sustava. Branko odgovara da je iz programa izostavljena vodopskrba,
ona je u programu izgradnje.
MićoKlepo pita dali je u program uvršteno uređenje poljskih puteva, Branko je
odgovorio da je.
Rajka Vukušić navodi prioritetno za održavanje: ploče na Trgu i ispred restorana Ero,
a lavanda ispred pošte nije obrezana, prva stvar je održavanje javnih površina.
Predsjednik G.V. navodi bitno je da su osigurana sredstva za tu namjenu.
Po izvršenoj raspravi predsjednik G.V. daje na usvajanje navedeni program koji je
usvojen sa osam (8) glasova za uz četiri (4) glasa protiv.
Prelazimo na petu točku: prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
Predsjednik G.V. daje predlagatelju da pojasni navedenu točku.
Branko Maras navodi donošenje ovog programa kao zakonsku obvezu, financiranje
istog će se vršiti od naplate komunalnog doprinosa građana. Uvedeni su novi programi:
izgradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja prečistača otpadnih voda se planira završiti u
idućoj godini.
Mario Delić pita za vodoopskrbu i odvodnju zašto se Usluzi ne plaća . Branko je
odgovorio da grad od Usluge nije dobio niti jednu inicijativu, niste dostavili niti jedan
zahtjev za plaćanje.
Ljilja Vrančić napušta sjednicu u 11 sati manje 5 minuta, vraća se u 11 sati.
Rajka Vukušić predlaže da se izabere pet ljudi za odbor za uređenje groblja.
Goran Gutić pita za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete da li je grad dobio
pismene zahtjeve od ljudi s Maovica i iz Podosoja da se to riješi.
Branko je odgovorio da će se to riješiti.
Nakon rasprave sa osam (8) glasova za i uz četiri (4) glasa protiv prihvaća se prijedlog
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Prelazimo na šestu točku: prijedlog Programa razdiobe sredstava u okviru
proračunskih sredstava namjenjenih za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge
krajnjim korisnicima za 2015. godinu.
Predsjednik G.V. napominje vijećnicima prijedlog ste dobili u matrijalima te daje riječ
predlagatelju da ukratko pojasni isti.
Predlagatelj Jure Plazonić pojašnjava kako se svake godine u devetom (9) mjesecu
raspisuje poziv udrugama da dostave svoje prijedloge za uvrštenje u proračun te po tim
prijedlozima vršimo razdiobu sredstava.
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Mario Delić navodi sufinanciranje klubova, koliko se kojem klubu daje sredstava te da
bi Taekwando klubu trebalo više sredstava za izuzetne rezultate koje postižu idući na
takmičenja i s obzirom na kvalitetan rad kluba, te za borilačka takmičenja.
Jure Plazonić je odgovorio da oni nisu zakinuti ni kune.
Gradonačelnik odgovara kad god su se obratili imali su i vozilo i gorivo na
raspolaganju, prema njima imamo stvarno korektan odnos.
Rajka Vukušić navodi da se za KUU Milan Begovićdaje jako malo sredstava, zašto se ne
bi pobratimili, išli negdje vani, našli članicu da se naša djeca maknu dalje, negdje vani
da odu.
Predsjednik G.V. naglašava da se to ima u vidu za ubuduće.
Goran Gutić napominje Kinološku udrugu kako se za nju izdvaja 5.000 kn a
predsjednik Nikola Blažević kaže da mu za izložbu treba najmanje 7 000 kn.
Jure Plazonić ističe da dobije sredstava koliko i traži, da bi trebao tražiti i sa strane
negdje doancije.
Zatim je sa osam (8) glasova za , sa tri (3) glasa protiv i jednim (1) suzdržanim glasom
prihvaćen prijedlog Programa razdiobe sredstava u okviru proračunskih sredstava.
Rajka Vukušić u 11 sati i osam minuta napustila sjednicu u 11 sati i deset minuta se
vratila.
Prelazimo na sedmu točku:prijedlog Programa socijalne zaštite za 2015. godinu
Predlagatelj Jure Plazonić pojašnjava navedeni prijedlog po stavkama, ističući
povećanje naknade za opremu novorođenog djeteta u novoj godini.
Zatim je s devet (9) glasova za uz jedan (1) glas suzdržani i s dva (2) glasa protiv
prihvaćen prijedlog Programa socijalne zaštite za 2015. godinu.
Prelazimo na osmu točku:prijedlog izmjena i dopuna odluke o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrlike
Branko Maras navodi da je riječ o ažuriranju članova, čita članove koji su otišli odavde:
Tomo Žeravica – zamjena je Zdravka Plazonić, dr. Senka Pavić – zamjena Ljilja
Vrančić,ostali su isti, 12-i član je Krešimir Režić, Mile Gverić ostaje za člana.
Sa osam (8) glasova za uz četiri (4) suzdržana glasa prihvaća se prijedlog izmjena i
dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrlike.
Prelazimo na devetu točku: prijedlog izmjena i dopuna odluke o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vrlike
Branko Maras navodi izmjene članova umjesto Tome Žeravica je Zdravka Plazonić,
umjesto veterinara Frane Vrgoč je Stipe Šimundža,ostali su isti i 12-i član je Krešimir
Režić.
Uz osam (8) glasova za i četiri (4) suzdržana glasa prihvaća se prijedlog izmjena i
dopuna Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vrlike.
Prelazimo na desetu točku: prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike
Predlagatelj Ante Grabić navodi kako je državni ured za reviziju stavio primjedbu na
plaće da nisu usklađene sa zakonom o plaćama službenika i namještenika, ovo je samo
ispravljanje tehničkih stvari koje je revizija uočila.
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Mario Delić pita dali je osnovica ostala ista za sve. Grabić je odgovorio da je osnovica
ista za sve a koeficijenti su različiti.
Predsjendik G.V. daje na raspravu, te je sa osam (8) glasova za uz četiri (4) suzdržana
glasa prihvaćen prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenicima i
namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike.
Prelazimo na dvanaestu točku: prijedlog Odluke o pomoći za opremu novorođenog
djeteta
Predlagatelj Jure Plazonić iznosi izmjene kao i u programu socijalne zaštite u povećanju
naknade za opremu novorođenog djeteta i to za
- za prvo dijete naknada bi iznosila
4.000 kn
- za drugo dijete naknada bi iznosila 6.000 kn
- za treće dijete naknada b iznosila 10.000 kn
- za četvrto i svako daljnje dijete
15.000 kn
Predsjednik G.V. navodi da je ovo hvale vrijedno samo da imamo kome davati, daje na
raspravu navedeni prijedlog, te je sa deset (10) glasova za uz dva (2) suzdržana glasa
prihvaćen prijedlog odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta.
Prelazimo na trinaestu točku: prijedlog Kluba vijećnika HNS-a za donošenje odluke o
raspisivanju referenduma, radi razrješenja gradonačelnika i njegovog
zamjenika
Mario Delić navodi da je prijedlog u zakonskom roku došao na dnevni red te da je
dobro obrađen, ne treba ništa skratit niti dodati.
Predsjedsjednik G.V. ističe da je sve proceduralno.
Ivica Gverić ispred Kluba vijećnika HDZ-a ovo podržavam i smatram nebitnim.
Predsjednik G.V. daje prijedlog na usvajanje te utvrđuje da prijedlog nije prošao, uz
četiri (4) glasa za i s osam (8) glasova protiv.
Predsjednik G.V. zahvaljuje svima, čestita blagdane.
Gradonačelnik zahvaljuje na podršci koju je dobio proračun, čestita blagdane te poziva
na druženje s građanima uz bakalar.
Sjednica završila sa radom u 11,20 sati.

Zapisničar:
Ana Klepo, v.r.

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

