REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/06
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 07. lipnja 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika
dana 07. lipnja 2018. godine sa početkom u 14,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Anita Blažević,član
- Ivan Žeravica,član
- Tomislav Lelas, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Ana Kaselj, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Ivica Gverić
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, pročelnica JUO Marijana Matić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Branko
Maras.
Predsjednica GV Dijana Maras - dobar dan svima, otvaram 13. sjednicu, predlažem da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV- možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima riječ?
1. Ana Kaselj - imam ja za Vas gđo Dijana, vezano za priredbu predškolaca u vrtiću...
Predsjednica GV je odgovorila pitanje međutim ne ulazi u zapisnik jer se pitanja postavljaju
gradonačelniku i zamjeniku, pročelniku JUO i voditeljima odsjeka, a ne predsjednici GV.
Gradonačelnik-idući tjedan ću imati sastanak sa svima proračunskim korisnicima vezano za
radno vrijeme, ne poštivaju radno vrijeme.
2. Ivan Žeravica- neka se i gradska uprava pridržava radnog vremena.
Gradonačelnik- to se odnosi na sve zaposlene.
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3. Ana Kaselj-za gradonačelnika, ne možemo mi preko vrtića ostvarivati svoje privatne
stvari. Zašto Dijana Žeravica stvari iz vrtića nosi kući za oprati?
Gradonačelnik-to je stvar vrtića i organizacije rada ravnateljice, a nije Gradske uprave.
4. Boris Alegić-jeli se prodala kućica na Svilaji i kome?
Vijećnik Jure Turudić-prodali smo je Jugu Režić.
5. Boris Alegić-vezano za kosidbu, pokošeno je raslinje uz cestu do Ježevića ali bi
trebalo opet proći do kraja da se sve pokosi.
Gradonačelnik-sporne su županijske ceste, doći će ujutro i nastaviti s košenjem.
6. Slavko Škrbić - cesta prema Vinaliću je zarasla, ne može se proći, ne vide se znakovi
od trave.
Gradonačelnik - to je vlasništvo Hrvatskih šuma i to ćemo s njima riješiti.
7. Marijo Delić – za gradonačelnika, statistika pokazuje da je Grad Vrlika na dnu
ljestvice po financiranju iz proračuna, ovisi o proračunu države, koliko bi mu trebalo
da se podigne na ljestvici?
Gradonačelnik – to je istraživala gđa Alibegović, to su netočni podaci, da mi ne možemo
zadovoljavati potrebe građana. Kako ne možemo ako dajemo besplatne udžbenike za
djecu osnovne škole, besplatan prijevoz za srednjoškolce, stipendije studentima, povećali
smo naknade za novorođenu djecu . Uređujemo ulicu Milana Begovića, groblje u
Maovicama, gradimo mrtvačnicu u Ježeviću, uređujemo parkiralište kod škole, a sve se to
fianancira iz proračuna Grada.
8. Marijo Delić – grad slabo povlači sredstva iz EU Fondova, a dobivaju se milijuni
kuna?
Zamjenik gradonačelnik Nikola Uzun – mi smo se prijavili projekte i dobili sredstva.
Marijo Delić – ide uređenje ulice Milana Begovića, groblje u Maovicama, a to nas ništa neće
izvući i dalje smo najgori ovisnici o državnom proračunu.
9. Ivan Vulić-u svezi zapošljavanja mladih ljudi u RZ, postoji li šansa da grad stipendira
učenike srednjih škola za zanimanja koja odgovaraju, da tamo kod njih idu na praksu i
ostanu raditi.
Gradonačelnik – rekli su nam da će napraviti popis zanimanja koja su im potrebna, pa će Grad
stipendirati učenike za ta zanimanja ili ih prekvalificirati.
10. Ivan Vulić – kako vidite sad razvoj turizma, za hotel radi konkurencije?
Gradonačelnik – mi sve ljude sufinanciramo: iznajmljivače, gospodarstvenike.
Zamjenik gradonačelnika Nikola Uzun – ima zainteresiranih ljudi za Auto kamp.
Predsjednica GV – ako nema pitanja dalje, idemo na zapisnik. Ima primjedba: Ivica Gverić i
Tomislav Lelas nisu uvedeni u nazočne, a bili su nazočni, bilo nas je deset nazočnih a ja sam
govorila za jedanaest.
Tko je za, tko protiv a tko suzdržan? Nitko, svi smo za dakle sa 11 (jedanaest) glasova za
usvaja se Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike.

Predsjednica GV-možemo prijeći na dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrliku
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vrlike za
2018. Godinu
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Predsjednica GV - tko je za ovakav dnevni red? Većinom glasova deset (10) za
usvaja se dnevni red.
Prelazimo na prvu točku: Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrliku
Predsjednica GV- daje riječ Branku Maras da pojasni navedeni prijedlog. Branko zahvaljuje,
pozdravlja sve nazočne , navodi kako je Sabor donio odluku o gospdarenju poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH za Grad Vrliku . Zakonski rok da Grad donese ovu Odluku je 8.
lipnja 2018. godine, za to je mi danas i donosimo.Ovaj Program se izrađuje za područje Grada
Vrlike gdje će se i primjenjivati.Grad neće prodavati poljoprivredno zemljište. Osnovni
kriteriji i podaci su dobiveni iz Državne geodetske uprave, nemoraju isti biti točni.
Ivan Žeravica – Ježevića Nema nigdje u podacima, a Kosora ima samo jedan dio.
Branko Maras – ovo su podaci što nam je dosatvila Državna geodetska uprava, a ostalo je u
vlasništvu Hrvatskih šuma.
Ivan Žeravica – zašto bi država određivala i davala nekom sa strane, (kao onom čoviku u
Ježeviću što ima krave ) a nama ništa.
Branko Maras – Gradsko vijeće će donositi odluku o dodjeli zemljišta.
Boris Alegić – dali će se moći javljati za dodjelu zemljišta ljudi koji imaju OPG.
Branko Maras – naravno da će se moći javljati. Promjena namjene zemljišta provodit će se u
dogovoru s Gradom Vrlikom, prodaje zemljišta neće biti nego će sve ići u zakup. Sve će biti
na Gradskomk vijeću i vi ćete biti obaviješteni o svemu, vijeće će odlučivati o tome.
Sve ove podatke dostavljaju Hrvatske šume i one će provjeravati sve.
Predsjednica GV zahvaljuje, predlaže glasovanje. Većinom glasova jedanaest (11) za usvaja
se Odluka o donošenju Plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Grad Vrliku.
Prelazimo na drugu točku: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Vrlike za 2018. godinu
Predsjednica daje riječ pročelnici JUO Marijani Matić.
Pročelnica zahvaljuje, pozdravlja sve nazočne te pojašnjava, zakonom je predviđeno koliko
sredstava se dodjeljuje političkim strankama. U članku 3. Ove Odluke stoji da je za svakog
člana Gradskog vijeća utvrđen iznos od 5.000,00 kuna, a za svakog člana Gradskog vijeća
podzastupljenog spola utvrđen je iznos od 500,00 kuna. Političkim strankama i članovima
Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača koji su zastupljeni u Gradskom vijeću
raspoređuju se sredstva koja su osigurana u proračunu Grada Vrlike za 2018. godinu po
članku 2. ove Odluke u slijedećim iznosima: HDZ- u 41.500,00 kn, HNS-LIBERALNI
DEMOKRATI – 5.000,00 kn, LISTA GRUPE BIRAČA – IVAN VULIĆ: Ivan Vulić5000.00 kn, Boris Alegić-5.000,00 kn, Ana Kaselj-5.500,00 kn. Navedena sredstva doznačuju
se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban račun člana Gradskog vijeća s liste
grupe birača.
Marijo Delić – ovdje sredstva idu nezavisnoj listi direktno,a ja konkretno nisam dobio ništa
jer sva sredstva idu na račun stranke direktno.
Gradonačelnik – lista grupe birača mora podnositi izvještaj.
Marijo Delić – 5.000,00 kn se odredi predstavniku srpske nacionalne manjine, a on ne može
podnositi izvještaj.
Gradonačelnik – ovo se odnosi na gradske vijećnike, a predstavnik srpske nacionalne manjine
treba podnijeti zahtjev i uvrstit ćemo ga u proračun grada.

Predsjednica GV – makli smo se od točke vratimo se na glasovanje. Većinom glasova deset
(10) za i jedan (1) glas protiv usvaja se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Vrlike za 2018. godinu.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 13. sj. u 14,40 sati.

Zapisničar:
Ana Klepo

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

