REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/11-01/ 12
Ur.br.: 2175-06/11-01
Vrlika, 22. 03. 2011. god.

ZAPISNJK
Sa 11. sjrdnice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
vrlika dana 22. 03. 2011. Godine (utorak) sa početkom u 12,00 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 svimpoginulim aza
hrvatsku državu.
Zatim je predložio slijedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća održane
dana 22. 12. 2010. god.
2. Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika Grada Vrlika za razdoblje od
srpanj-prosinac 2010.
3. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. god.
4. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2010. god.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o javnom linijskom prijevozu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi.
8. Aktuelni sat.
Predsjednik G.-V. daje na taspravu navedeni Dnevni red. Po izvršenoj raspravi isti je
jednoglasno prihvaćen. Zatim se prelazi na raspravljanje po točkama.
Ad/1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. Sjednice Gradskog vijeća održane dana
22. 12. 2010. godine.

Tomislav Turudić daje primjedbu na zapisnik da u njemu nije navedeno sve sa zadnje
sjednice ( nije bio nazočan na sjednici ) zatim daje primjedbu za obnovu brtanove kuće,
bilo je rečeno da će se tu graditi hotel a ne da će služiti KUU Milan Begović.
Božo Giljan navodi da je dobio odgovor na vijećničko pitanje za najam busa, bez
potpisa, ovo nije pravovaljano, trebali su dobiti svi vijećnici ovaj odgovor da vide, nisam
dobio ni ugovor o najmu. Predsjednik G.V. prekida raspravu, ti smatraš da nije
korektno dostavljen odgovor, nisi zadovooljan, mi radimo po Poslovniku G.V.
Drugo pitanje Božo Giljan postavlja opet za direktora Usluge Milana Šabića, već dvi
godine tražim odgovor , nisam dobio koristi službeno vozilo, a prijavljen je da živi u
Vrlici. Predsjednik G.V. navodi da svake godine tražimo financijska izvješća o
poslovanju proračunskih korisnika na osnovu kojih donosimo zaključke, pa Božo
Giljane zatraži pismeni odgovor na isto i dobit ćeš. Božo Giljan navodi da je tražio
odgovor ali ga nije dobio. Tajnik iznosi da svaki viježnik po poslovniku ima pravo na
dva pitanja i dobit će odgovor.Božo Giljan daje primjedbu na paušal koji je naveden za
vodno mjerilo a bila je riječ samo o cijeni vode i odvoza smeća.Predsjednik G.V. navodi
dali je u zapisniku krivo unešeno to se navede, nije donešena odluka za paušal, to je bila
samo informacija a Usluga d.o.o. Vrlika donosi odluku o istom. Tomislav Turudić
napominje da i on ima pravo na dva pitanja, tajnik je odgovorio da ima pravo po
poslovniku. Predsjednik daje na raspravu navedenu točku dnevnog reda, te je većinom
glasova za uz dva glasa protiv prihvaćena ista. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće
Grada Vrlika donosi slijedeći:
Zaključak
Prohvaća se zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća grada Vrlika održane dana
22. 12. 2010. godine.
Ad/2. Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika Grada vrlika za razdoblje od srpanjprosinac 2010.
Gradonačelnik navodi, pošto je vrijeme recesije i gospodarske krize u razdoblje za koje
dostavljam ovo izvješće, prednost dajemo akktivnostima koje će stvoriti preduvjete za
otvaranje novih radnih mjesta, novo naseljavanje, dalje navodi redom:
1. Radna zona Kosore
- izrada projektne dokumentacije za inftastrukturu
- prodaja parcela u R.Z.
- izgradnja dalekovoda DV 2x20 KV Podosoje-Kosore
2. Uređenje nerazvrstanih cesta
- uređenje ceste do utvrde Prozor
3. Katastarska izmjera
- Izmjera K.O. Vrlika
4. Kanalizacijski sustav
- Izrada kolektorske mreže
- Izgradnja uređaja za proćiđćavanje otpadnih voda
5. Sanacija deponija Poljanak
- Projekat sanacije deponija Poljanak
6. Sanacija divljih odlagališta
7. Socijalna politika
- Pomoć u kuči starijim i nemoćnim osobama
- Sufinanciranje lolanog prijevoza i prijevoza učenika
- Školski udžbenici
- Naknada za novorođenčad
8. Šport, kultura, religija, ostale udruge

-

Nogometni klub i Taekwando klub, Vrličko ljeto, zaštita i održavanje sakralnih
objekta, zaštita i održavanje naših grobalja.
9. Javna poduzeća: Hrvatske vode, Županijska uprava za ceste, HEP, Hrvatske
ceste.
10. Noprmativna djelatnost.
Gradonačelnik navodi da će se svi navedeni projekti pratiti i izvoditi.
Tomislav Turudić pita u svezi struje dali će se Vrlika spojiti na vod što ide za R.Z., da ne
nestaje struje svako malo, ne slaže se sa novim imenom Pekca. Gradonačelnik je
odgovorio da će postojeći vod biti izbačen, novi će biti kvalitetniji i jači.
Božo Giljan pita zašto Cetina radi na deponija ako je Usluga dobila posao.
Gradonačelnik navodi da je od cetine unajmljen stroj. Božo Giljan- spomen soba se ne
spominje. Radovi mrtvačnice u groblju na Maovicama su za pohvalu ali nemamo
projekt, neznamo dali je bio natječaj, za radove bi trebao biti više informuran. Jure
Plazonić napominje Boži Giljan da dođe u gradsku upravu kao vijećnik za informacije.
Predjednik G.V. i gradonačelnik napominju Boži Giljan da je on podnio ostavku i mi
smo preuzeli brigu o tome. Božo Giljan pita tajnika tko je vlasnik prostorija, on mu je
odgovorio Hrvatska pošta. Predsjednik G.V. opet napominje vijećnici postaviti pitanje
i dobit ćete odgovor. Zatim daje na rspravu navedenu točku, te je većinom glasova uz
dva glasa protiv prihvaćeno izvješće. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika
donijelo je slijedeći:
Zaključak
Prihvaća se izvješće o radu gradonačelnika Grada Vrlika za razdoblje od srpanjprosinac 2010. godine.
Ad/3. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju godišnjeg programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Ovo je detaljno pojašnjeno istakao je predsjednik G.V. te je isto dao na raspravu.
Tomislav Turudić daje primjedbu na cijenu izgradnje puta do utvrde prozor,
1.025.000,00 kn a bilo je rečeno oko 700.000,00 kn da će koštati. Branko Maras navodi
da je to bilo planirano početkom godine, to je cijena s PDV-om.Predsjednik G.V navodi
da se trebamo zahvaliti ljudima što je planirano da je ipribližno potrošeno, te da u ovim
teškim trenutcima ovako i nastavimo poslovati.Predsjednik G:V. zaključuje raspravu te
je većinom glasova uz dva glasa protiv prihvaćeno izvješće. Nakon čega Gradsko vijeće
Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o izvršenju godišnjeg programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Ad/4. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Predsjednik G.V. navodi da je navedeno zaključno i detaljno prikazano. Branko Maras
iznosi da je ovo zakonska obveza JLS da se donese izvješće koliko je planirano a koliko
utrošeno sredstava. Tomislav Turudić iznosi prijedlog da se ulica Milana Begovića
produži do Pekca. Zatim je većinom glasova uz jedan glas protiv, jedan suzdržani
prihvaćeno izvješće. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je
slijedeći:
Zaključak
Prihvaća se izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu.

Ad/5. Razmatranje i donošenje odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
Tajnik grada iznosi da smo u skladu sa zakonom o vodama dužni donijeti ovu odluku.
Nitkood vijećnika nije dostavio amandman niti prijedlog pa smatram da je ovo konačan
tekst odluke. Ptredsjednik G.V. zahvaljuje na izvješću, vidimo da grad ispunjava svoju
obvezu. Većinom glasova uz dva glasa suzdržana prihvaćena je navedena odluka. Po
izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada vrlika donosi slijedći:
Zaključak
Prihvaća se odluka o priključenju na komunalne vodne građevine.
Ad/6. Razmatranje i donošenje Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika u
cestovnom prometu na području Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. daje riječ tajniku da pojasni navedenu točku. Tajnik ukratko-odlučili
smo da imamo temeljni osnovni akt koji do sada nismo imali. Kroz članke su razrađene
linije i cijene. Člankom 4. smo regulirali što nam treba dostaviti ponuditelj kad
raspisujemo natječaj za prijevoz, gdje sve treba stajati, koji rok je određen. Uveli smo i
novi članak gdje komunalni redar ima pravo kontrolirati linije. Predsjednik G.V. daje
na raspravu navedenu točku. Božo Giljan postavlja pitanje dali ovo moramo imati
zakonski ili će samo stati na papiru. PredsjednikG. V. da bi se obavljala djelatnost to
moramo imati regulirano.Tomislav Turudić nije stavljen rok do koliko godina vrijedi
ista. Predsjednik G.V. ističe da je pohvalno što to želimo regulrati, zatim daje na
raspravu , te je većinom glasova uz jedan glas suzdržan prihvaćen aodluka. Nakon
rasprave Gradsko vijeće donosi slijedeći.
Zaključak
Prihvaća se odluka o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na
području Grada Vrlika.
Ad/7. Razmatranje i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi.
Predsjednik G.V. navodi da su svi vijećnici dobili u materijalima navedenu odluku
kojom su regulirana sva prava i obveze, nitko nije dostavio amandman.
Jure Plazonić pojašnjava ukratko-uveli smo programa pomoći za samce i obitelji koje su
socijalno ugrožene, za danas smo mislili da ovo bude prvo čitanje da se za slijedeću
sjednicu dostave konačni prijedlozi. Božo Giljan pita za četveročlanu obitelj koja ima
2.000,00 kn mirovine, samac po članu ne smije prelaziti cenzus os 500,00 kn.
Predsjednik G.V. za nas je bitno da smo po zakonu dužni iz proračuna izdvajati 5 % za
socijalu, a mi izdvajamo najmanje 20 %. Božo Giljan navodi da imaju ljudi koji ne
primaju ništa. Tomo Žeravica iznosi da su to braća Denić, nemaju primanja, mater im
je nepokretna, ćaća bolestan, ja sam njima govorio za tuđu pomoć i njegu što trebaju
donijeti od papira da ću im ja pomoći ali se oni ne javljaju. Po izvršenoj raspravi
Gradsko vijeće donosi slijedeći:
Zaključak
Prihvaća se odluka o socijalnoj skrbi.
Ad/8. Aktuelni sat.
Predsjednik G.V. napominje da svaki vijećnik ima pravo na dva pitanja.
1. Božo Giljan opet postavlja pitanje Branku Maras za Mjesne odbore, ja sam
podnio ostavku.
2. Tko je vlasnik prosttorija u Maovicama.
Branko mu je dogovorioTelekom.
Tomislav Turudić iznosi: 1.prijedlog da se pošalje pomoć Japancima, mi znamo da su
oni dosta pomogli vrlici. Gradonačelnikiznosi da smo im poslali telegram sućuti.

3. Tomislav Turudić- zašto se redovno ne isplaćuju vijećničke naknade,
4. Grabić mu je odgovorio da nismo u mogućnosti.
Božo Giljan pita dali ste prodali zemljište za poštu.
Sjednica završila sa radom u 13,30 sati.

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

