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Vrlika, 28.ožujka 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika
dana 28. ožujka 2018. godine sa početkom u 08,30 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Anita Blažević,član
- Ivan Žeravica, član
- Tomislav Lelas,član
- Ivica Gverić, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Ana Kaselj
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, pročelnica JUO Marijana Matić, Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Branko
Maras.
Jure Turudić zahvaljuje u ime obitelji Milković na donaciji od strane vijećnika Gradskog
vijeća Grada Vrlike.
Predsjednica GV Dijana Maras - dobar dan svima, otvaram 10. sjednicu, pedlažem da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV- možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima riječ?
1. Marijo Delić – za gradonačelnika-ima li grad parcela koje bi mogao dodjeliti mladim
obiteljima za stambeno zbrinjavanje?
Gradonačelnik – imamo kod Brtanove kuće, kod Dalmatinke, imamo u RZ parcelizaciju za
stambeno zbrinjavanje, tu smo išli na program POS-a, ići ćemo kod ministra na razgovor pa
ćemo vidjeti što nam je činiti.
Marijo Delić – koliko kuća će se napraviti?
Nikola Uzun – oko četrdesetak kuća-parcela.

-2Gradončelnik – to ćemo isparcelizirat da bude sv na jednom mjestu, riješit ćemo komunalnu
infarstrukturu.
Marijo Delić – ja sam to i prije spominjao, tu se može osigurati najmanje desetak stanova,
mladi ne bi išli dalje od Vrlike, zbog vrtića i škole tu im je zgodnije.
2. Ivan Žeravica za gradonačelnika – sramota što se dešava sa strujom u Ježeviću, jedna
mala bura nema struje 24 sata. Treba organizirat sastanak sa Šabićem i da budemo
prisutni i mi iz Jećevića.
Gradonačelnik – imali smo mi sastanak s njima, išli smo i u Zagreb, kad riješimo Solarni park
u RZ za koji su HEP-ovci zainteresirani onda ćemo s njima rješavati taj problem.
Rasklopni uređaj još nije stavljen u Kaseljima.
3. Boris Alegić – pozdravljam gradonačelnika i sve prisutne – dali je Grad spreman
preuzeti poljoprivredno zemljište? Zakon je izglasan u Saboru.
Gradonačelnik i Branko – Grad je spreman to preuzeti samo će nam biti problem to što
nemamo zemljišne knjige
4. Marijo Delić-navodi članak u novinama što je pisala Marina Klepo da je Općina
Civljane najbogatija Općina. Jeli došlo vrijeme da Općinu Civljane priključimo Gradu
Vrlici ili obrnuto ima li volje s tvoje strane gradončelniče? to je postupak koji oduzima
vrijeme.
Gradonačelnik – oni imaju mali broj stanovnika pa zato izgledaju bogatiji. S naše strane volja
postoji, trebamo čekati neku Vladu koja će to preustroj. Oni bi se lakše pripojili Kijevu nego
nama, ovdje se radi o dvije, tri županije koje moraju dati suglasnost, a Šibensko-Kninska
županija nije za to.
Marijo Delić – neka to bude inicijativa Gradskog vijeća.
Gradonačelnik-ako bi ta inicijativa došla s njihove strane to bi se lako riješilo.
5. Boris Alegić – ljudi koji imaju OPG-ove prijavljuju se na natječaje EU dođemo u
Agenciju nemožemo proći na prijavama jer Vrlika nije brdsko-planinsko područje, tu
gubimo bodove i ne možemo ostvariti sredstva iz EU.
Nikola Uzun – obećali su nam da će to promjeniti, LAG-e će nam pomoći u rješavanju.
Gradonačelnik – Vlada je napravila takvu promjenu, teško je to riješiti.
Nikola Uzun – to moramo riješiti kroz programe.
Predsjednica GV – idemo na zapisnik, ima li tko zamjerki? Nema, tko je za, tko protiv a tko
suzdržan? Nitko, svi smo za dakle sa 11 glasova za usvaja se Zapisnik sa 9. Sjednice
Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Predsjednica GV-možemo prijeći na dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje izvješća Gradonačelnika Grada Vrlike za razdoblje od
1. srpnja do 31.prosinca 2017. godine
2. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
3. Razmatarnje i usvajanje izvješća o izvršenju Programa Gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Programa socijalne zaštite za 2017.
godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi,športu,
školstvu i civilnom društvu s razdiobom sredstava krajnjim korisnicima za 2017. god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara za 2017. godinu na
području Grada Vrlike
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Vrlike za 2017. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Plana gospodarenja otpadom na području Grada Vrlike za
razdoblje 2017.-2022. godine
9. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta „Destinacija Dinara“
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika
Predsjednica GV - tko je za ovakav dnevni red? Većinom glasova jedanaest (11) za
usvaja se dnevni red.
Prelazimo na prvu točku: Razmatarnje i usvajanje Izvješća Gradonačelnika Grada Vrlike za
razdoblje od 1.srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine
Predsjednica GV daje riječ gradonačelniku, gradonačelnik se zahvaljuje. Ovo je moje prvo
izvješće, nastojao sam u kratkim crtama navesti aktivnosti koje su bitne. Naknada od rente
npr. Trilj dobiva više sredstava od nas, inzistirat ćemo i dalje na tome da i nama povećaju,
pokrenuli smo tu inicijativu. Dalje navodi bitne aktivnosti: osigurali smo besplatan boravak
djeci u vrtiću, nabavku školskih udžbenika, sufinanciramo prijevoz djece i putnika,
organiziramo Vrličko ljeto, imamo zapošljavanje ljudi kroz Program javnih radova, Program
Pomoć u kući. U ovoj godini planiramo izgradnju dijela ceste Koljane-Dabar. Imali smo
sastanak u Hrvatskim cestama u Zagrebu gdje su bili nazočni i predsjednik uprave i ministar.
Predsjednica zahvaljuje gradonačelniku, otvara raspravu.
Marijo Delić-zahvaljuje gradonačelniku, dosta dobro je odrađeno, treba riješiti s HEP-om
problem nestajanja struje. Dužni su nas opskrbljivati s najmanje dva smjera. U idućim
razgovorima s njima da se inzistira pripajanje struje s Kijeva radi sigurnosti opskrbe. Kad su
poslije rata rekonstruirali dalekovod išli su drugom trasom.
Gradonačelnik – od Peruće je napravljen novi dalekovod i kvalitetan je, problem je naša
trafostanica u Podosoju koja je u planu, da se napravi novi dalekovod. Spremni smo kupiti i
zemljište za izmještanje trafostanice.
Marijo Delić – problem je i to što mi nemamo ispostavu HEP-a u Vrlici, ona bi nam osigurala
desetak radnih mjesta, ti bi ljudi vodili brigu o opskrbi. U svu infrastrukturu u RZ Grad ulaže,
npr. V.R. Metal nema zaposlenih.
Gradonačelnik -ima zaposlenih ljudi.
Marijo Delić-kako Grad potiče Centar za rehabilitaciju, Naturalis koji zapošljava ljude već
dva desetljeća, kako im Grad izlazi u susret?
Gradonačelnik – Naturalis je dobio od Općine Civljane jer je na njihovom području.Što se tiče
Zavoda mi smo s Ivanom u kontaktu, što im treba mi smo tu za bilo kakve usluge.
Što se tiče V.R.Metala pojavila su se još dva suvlasnika koja će širiti proizvodnju, mi kao
Grad trebamo dati svojih 20 % udjela, oni snose sve troškove, trebamo podržati tu inicijativu
kad bude na Gradskom vijeću. Bit će sjednica GV samo na tu temu, pa Vas molim da to
podržite.
Nikola Uzun- ako nam prođe projekt solara, tu odmah imamo radnih mjesta, zapošljavanja
ljudi.
Predsjednica GV zahvaljuje, predlaže glasovanje. Većinom glasova deset (10) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvaja se Izvješće Gradonačelnika Grada Vrlike za razdoblje od 1.srpnja do 31.
prosinca 2017. godine
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objekata i uređaja komunakne infrastrukture za 2017. godinu
Predsjednica GV daje riječ Branku Marasu da pojasni navedeno izvješće.
Branko Maras – Zakonom je propisano da se jednom godišnje donese izvješće o izvršenju
ovog Programa. U njemu su iskazani radovi koji su izvršeni. Zadnje Izmjene su bile na 8.
sj.GV u 12. mj. 2017. godine.
Raspored sredstava, vrijednost izvršenih radova je izvršena u iznosu od 94 % od planiranih.
Ako netko ima pitanje neka se javi? Predsjednica otvara raspravu, nema pitanja, daje na
glasovanje. Sa svih jedanaest (11) glasova za usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Prelazimo na treću točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Branko Maras – zakonom je propisano da gradonačelnik do konca trećeg mjeseca donese
Izvješće o izvršenju ovog Programa. Prihodi utrošeni za izgradnju su najviše od županije i od
Grada, najveća stavka se odnosi na infrastrukturu u RZ Kosore.
Marijo Delić – stavka 2. dali se odnosi na kupnju čestice za prečistač u RZ?
Branko Maras – odnosi se na kolektor u Vrlici.
Predsjednica GV – tko je za, protiv, suzdržan? Većinom glasova deset (10) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu.
Prelazimo na četvrtu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa socijalne
zaštite za 2017. godinu
Nikola Uzun – po stavkama je vidljivo sve, sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje
Crvenog križa, sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike osnovne škole, naknade za
novorođenu djecu, pomoć socijalno ugroženima.
Predsjednica GV otvara raspravu, nema pitanja, daje na glasovanje. Sa svih jedanaest (11)
glasova za usvaja se Izvješće o izvršenju Programa socijalne zaštite za 2017. godinu.
Prelazimo na petu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi, športu, školstvu i civilnom društvu s razdiobom sredstava krajnjim
korisnicima za 2017. godinu
Nikola Uzun – može se vidjeti po stavkama sve što je planirano i u što su utrošena sredstva.
Autorski honorari-to se odnosi npr na Klape kad imamo neke organizacije u Gradu.
Predsjednica GV otvara raspravu.
Ivan Vulić –zanima me ima li Udruga iz Vrlike koja je tražila sredstva a da nije dobila.
Nikola Uzun – ŠRD Šaran Vrlika prošle godine nije dobio sredstva.
Gradonačelnik – sve Udruge s područja Vrlike su dobile a druge koje nisu iz Vrlike tu tražimo
poveznicu ako se odnosi na nas tu dajemo sredstva npr. Udruga Cro Angels iz Sinja
UHVIDR-a Sinj.
Marijo Delić – župni ured Vrlika nije dobio ništa.
Nikola Uzun i Gradonačelnik – za restauraciju kipa župnik je tražio sredstva iz drugih izvora.
Marijo Delić, Ljilja Vrančić – sredstva za samostan Gospe Sinjske na što se odnose?
Gradonačelnik – to se odnosi na simpozij ranijih godina, tu se spominjala crkva Sv Spasa u
Cetini, to smo bili dužni platiti.
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Varaždinu na sajmu gdje je bio i ministar poljoprivrede. Trebao bi doći skoro i u Split bilo bi
dobro da bude i kod nas.
Predsjednica otvara raspravu, nitko nema za riječ, daje na glasovanje. Većinom glasova deset
(10) za uz jedan (1) suzdržani glas usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi, športu, školstvu i civilnom društvu s razdiobom sredstava krajnjim korisnicima za
2017. godinu.
Prelazimo na šestu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara za 2017.
godinu na području Grada Vrlike
Branko Maras- zakonom je propisano jednom godišnje dodnošenje ovog izvješća.
Navodi intervencije koje se provode, nije bilo materijalnih šteta. U izvješće je sve vidljivo,
ako netko ima pitanja.
Ivan Žeravica – što je s cisternom, zašto Vatrogasno društvo nema cisterne za vodu?
Jure Turudić – imali smo mi cisternu, vozili vodu ljudima , nisu nam plaćali, bili smo na
gubitku zbog toga. Grad bi treba povesti računa o nabavci cisterne.
Gradonačelnik – predsjednik Vatrogasne zajednice Hrvatske nam je obećao cisternu.
Predsjednica GV – tko je za, protiv, suzdržan?
Većinom glasova devet (9) za uz dva (2) suzdržana glasa usvaja se Izvješće o stanju zaštite od
požara za 2017. godinu na području Grada Vrlike.
Prelazimo na sedmu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Vrlike za 2017. godinu
Predsjednica GV daje riječ pročelnici Marijani Matić.
Marijana zahvaljuje, pozdravlja sve prisutne, obveza nam je svake godine do 31.ožujka
usvojiti navedeno izvješće. Navodi iznose koji su prošle godine bili mali zato što smo u 2016.
Godini nabavili dosta opreme. Fond za zaštitu okoliša je objavio natječaj za reciklažno
dvorište, zeleni servis nam priprema svu dokumentaciju, Izvješća redovito šaljemo Fondu
zaštite okoliša. Dosad smo nabavili dosta opreme: kante, kontejnere, kompostere.
Predsjednica GV otvara raspravu.
Marijo Delić – vidi se da je dosta uloženo, dali su napravljene nove korekcije cijena odvoza?
Gradonačelnik – napravljena je korekcija cijena, novi direktor Eko Vrlike je to napravio,
samo je problem u Općini Civljane radi broja korisnika pa da vidimo kolika će biti naša
subvencija.
Predsjednica GV tko je za, protiv suzdržan?
Većinom glasova osam (8) za uz jedan (1) suzdržani glas usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Grada Vrlike za 2017. godinu.
Ivan Vulić je napustio sjednicu radi posla.
Prelazimo na osmu točku: Razmatranje i usvajanje Plana gospodarenja otpadom na području
Grada Vrlike za razdoblje 2017.-2022. godine
Branko Maras – Vlada je donijela Plan, gdje se mjere moraju provesti do 2022. Godine. Plan
sadrži: opis, ciljeve, financijska sredstva, rokove. Ciljevi koje moramo provesti do 2022:
Trebamo smanjiti ukupno prikupljanje otpada, odvojeno prikupljanje otpada, unaprijediti
sustav prikupljanja otpada. Dobili smo sve suglasnosti na Plan.
Pročelnica Marijana – Plan je bio na uvidu 30 dana, išao je na sve susjedne Gradove i Općine.
Nismo dobili nikakvo negativno mišljenje. SDŽ nam je dala suglasnost na Plan.
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usvajanje. Većinom glasova devet (9) za uz jedan (1) suzdržani glas usvaja se Plan
gospodarenja otpadom na području Grada Vrlike za razdoblje 2017.-2022. godine.
Prelazimo na devetu točku: Prijedlog Odluke o pokretanju projekta „Destinacija Dinara“
Predsjednica GV – već smo se družili sa ostalim jedinicama s Kijevom. Imat ćemo
koordinacijski tim, bit ćemo koordinatori da se upoznaju podnositelji ponude. Već smo imali
Koreance, proveli smo ih, oduševljeni su.
Predsjednica GV – ima li tko pitanje, nema, predlažem glasovanje.
Većinom glasova deset (10) za usvaja se Odluka o pokretanju projekta „Destinacija Dinara“.
Prelazimo na desetu točku:Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika.
Predsjednica GV – ja ću ukratko jer sam u Upravnom vijeću Vrtića ja i Ljilja Vrančić.
Donijela ga je ravnateljica Vrtića, Gradsko vijeće mora dati suglasnost na isti, usklađen je sa
zakonom. Predsjednica GV otvara raspravu, nitko nema riječ, dajem na glasovanje.
Većinom glasova deset (10) za usvaja se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika.
Gradonačelnik iznosi inicijativu obnove Mlinica na području Vrlike. Organizirali smo
sastanak, bila su nam dva iz Konzervatorskog odjela iz Splita, Tomislav Lelas i fra Ivan Lelas
čiji je otac bio vlasnik jedne od mlinica. Radi se o zaštiti tih mlinica, zatražili smo od Katastra
izvadke i prepise pa ćemo kontaktirati vlasnike. Mi ćemo voditi to uređenje, mi bi bili
skrbnici kad Ministarstvo raspiše natječaj tamo do kraja sedmog mjeseca, mi ćemo se prijaviti
na natječaj. Inicijativa je pokrenuta čekamo zaštitu od Ministarstva koja je dosad bila
privremena.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zatvaram 10. sj. u 10,25 sati

Zapisničar:
Ana Klepo

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

