REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/10
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 08. studenog 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika dana
08. studenog 2018. godine sa početkom u 09,00 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
- Boris Alegić, član
Odsutni sa sjednice:
- Ivan Vulić
- Ana Kaselj
- Marijo Delić
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, voditelj Odsjeka za komunalne poslove Branko Maras, voditelj Odsjeka za proračun i
financije Ante Grabić.
Predsjednica GV Dijana Maras, pozdravlja sve prisutne, otvara 18. sjednicu, predlaže da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV - ima nas devet (9) možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima
riječ?Nitko se ne javlja za riječ. Predlažem da prijeđemo na zapisnik. Ako netko ima
primjedbi, nema, predlažem glasovanje. Većinom glasova za devet (9) usvaja se zapisnik sa
16. sjednice Gradskog vijeća.
Možemo prijeći na Dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o donošenju II izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Radne zone Kosore
2. Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Vrlike
3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravmog odjela Grada Vrlike
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Predsjednica GV – tko je za ovakav Dnevni red? Predlaže glasovanje za Dnevni red
Većinom glasova devet (9 ) za usvaja se Dnevni red za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada
Vrlike.
Prelazimo na prvu točku: Prijedlog Odluke o donošenju II Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Radne zone Kosore
Gradonačelnik – prije smo dali suglasnost HEP-u za Soalrni park u RZ Kosore. HEP će
financirati ovu izmjenu, Grad neće plaćati ništa, izlazimo im u susret.
Predsjendica GV otvara raspravu. Nitke se ne javlja za riječ, predlaže glasovanje.Većinom
glasova devet (9) za usvaja se Odluka o donošenju II izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Radne zone Kosore.
Prelazimo na drugu točku: Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Vrlike
Branko Maras – imamo dvije ispravke u donošenjue izmjena i dopuna Prostornog plana.
1. U tekstualnom dijelu u čl. 57.st.2. alineji1. uočena je pogreška riječi: „odnosno 10,5
m“ koja se ispravlja riječima „do 15,0 m“, to se odnosi na gradnju štala.
2. Izmještanje postojeće prometnice koja je krivo ucrtana na kartografskom prikazu 4.3.
Građevinskih područja naselja Vrlika, Podosoje, Vinalić, Garjak, Ježević i Koljane.
Predsjednica GV daje na raspravu i na glasovanje navedeni Prijedlog. Većinom glasova devet
(9) za usvaja se Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja grada Vrlike
Prelazimo na treću točku: Prijedlog Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike
Predsjendica GV daje riječ Anti Grabiću da ukratko pojasni navedeni prijedlog.
Ante Grabić - morali smo donijeti ovu odluku radi novog radnog mjesta za Voditelja
Programa Zaželi na 30 mjeseci. To Grad ne košta ništa a mi to moramo provesti radi
proračuna.
Gradonačelnik – treba biti odgovoran u radu, da ne bude neozbiljnost kao u javnim radovima.
Predsjednica GV daje na raspravu i na glasovanje. Većinom glasova devet (9) za usvaja se
Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika jedinstvenog
upravnog odjela Grada Vrlike.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 18. sj. u 09,15 sati.
Zapisničar:
Ana Klepo

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

