REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/05
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 30. svibnja 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika
dana 30. svibnja 2018. godine sa početkom u 09,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Anita Blažević,član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Boris Alegić, član
Odsutni sa sjednice:
- Ivan Žeravica
- Marijo Delić
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 12. sjednicu, predlažem da
počnemo minutom šutnje za našeg prvog predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV- možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima riječ?
1. Ivan Vulić-kakvo je stanje s kolektorom, doli sve pliva.
Gradonačelnik-još je u izgradnji, još nije naš. Ima nedostataka koji se trebaju otkloniti, vidjeli
smo.
Predsjednica GV – ako nema pitanja dalje, idemo na zapisnik, ima li tko primjedbi? Nema.
Gradonačelnik-informacija za V.R.Metal, zašto je GV donijelo Odluke to je sve izrealizirano.
Tko je za ovakav zapisnik? Svi smo za dakle sa 10 (deset) glasova za usvaja se Zapisnik sa
11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Predsjednica GV-možemo prijeći na dnevni red:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrlike za 2017. godinu
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. Godinu
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3. Prijeldog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za
kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje na području Grada
Vrlike
4. Prijedlog Zaključka o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Grada Vrlike za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Vrliku
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću EKO VRLIKA d.o.o. za komnunalne djelatnosti
Predsjednica GV - tko je za ovakav dnevni red? Većinom glasova deset (10) za
usvaja se dnevni red.
Prelazimo na prvu točku: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrlike za 2017.
godinu
Predsjednica GV-molim Antu Grabića da nam razjasni navedeno. Grabić se zahvaljuje,
pozdravlja nazočne. Zakonska nam je obveza do 1. lipnja podnijeti GV ovaj izvještaj.
Naši ukupni prihodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 10.603.350 kn a ostvareni su u
iznosu od 9.823.914,19 kn što bi iznosilo 92,65 % od plana.
Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 10.603.350,00 kn a ostavreni su u iznosu od
9.719.862,14 kn što bi iznosilo 91,67 % od plana. Razlika-višak manjak poslovanja iznosi
104.052,05 kn. Milijun kuna smo digli kredita kod Splitske banke koncem 2017. godine za
redovito poslovanje. Gradska potraživanja u iznosu od 657.150,58 kn odnose se na naknadu
za uređenje voda od Hrvatskih voda. Izvršenje proračuna kod nas je na petoj (5) poziciji.
Grad je iz proračunske zalihe od planiranih 50.000,00 kn utrošio 45.375,00 kn i to za izradu
dokumentacije za prometnicu u RZ Kosore-3.500,00 kn, za uređenje Veterinarske stanice
22.375,00 kn, za studiju prepoznatljivosti Vrličke jabuke 6.000,00 kn, za uređenje
Veterinarske stanice 7.500,00 kn, za studiju prepoznatljivosti Vrličke jabuke Institutu za
jadranske kulture opet 6.000,00 kn.
Grad Vrlika nije davao jamstva u prethodnoj godini.
Predsjednica GV zahvaljuje te otvara raspravu.
Gradonačelnik-po reformi poreznih prihoda povećat će nam se naknada, povećana je naknada
za prostore elektrana-renta.Kroz natječaje smo proveli neke projekte, gdje nas sufinancira
MRR i FEU. Uređujemo parkiralište kod O.Š. Milana Begovića, idemo na osvjetljenje
Tvrđave, uređenje ulice Milana Begovića, izgradnju mrtvačnice u Ježeviću. U velikoj mjeri
smo pokrili dugovanja, ono što smo planirali i što radimo sve će se pokriti.
Predsjednica GV- zahvaljuje, daje na glasovanje navedeni izvještaj. Većinom glasova deset
(10) glasova za usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrlike za 2107.
godinu.
Prelazimo na drugu točku: Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
Ante Grabić-ovu Odluku donosimo kad i izvještaj o izvršenju proračuna.
U čl.2 ove Odluke navedeno je da se viškom prihoda poslovanja koji iznosi 1.404.769,21 kn
pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine.
Predsjednica GV daje na raspravu i na glasovanje navedni prijedlog Odluke. Većinom glasova
deset (10 ) za usvaja se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu.
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Prelazimo na treću točku: Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje
reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje na području
Grada Vrlike
Gradonačelnik-krajem prošle godine smo donijeli Odluku o poticanju stanogradnje na
području Grada Vrlike. Donošenje ove odluke je slijed koji treba donijeti kriterije i prioritete,
poslije će ići natječaj za zainteresirane, bit će objavljen na stranicama Grada Vrlike i u
Slobodnoj Dalmaciji.
Predsjednica GV- predlažem da mimo toga damo i neki plaćeni oglas za one naše ljude koji tu
ne žive nego u Splitu i negdje drugo.
Pročelnica Marijana-ova Odluka će ići u APN.
Predsjednica GV-tko je za ovakvu Odluku? Većinom glasova deset (10) za usvaja se Odluka
o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa
društveno poticajne stanogradnje na području grada Vrlike.
Prelazimo na četvrtu točku: Prijedlog Zaključka o donošenju Provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrlike za 2018. godinu
Predsjednica GV daje riječ Branku Maras. Branko zahvaljuje, pozdravlja nazočne te ukratko
pojašnjava.Zakonska nam je obveza jednom godišnje donijeti ovaj Plan. Predviđeno je
opremanje DVD Vrlika, osnivanje osmatračnice, saniranje divljih odlagališta. Ovaj Plan je
usklađen s Planom Splitsko-dalmatinske županije.
Jure Turudić-sve je dobro ali kad će biti izgrađen naš dom?
Ivica Gverić-što je s onima koji namjerno pale vatru, kako njih opomenuti?
Jure Turudić-ljudi zovu nas vatrogasce, a onda doalzi policija.
Ana Kaselj-kad će početi kosidba trave uz cestu radi djece koja čekaju bus, nema pregleda?
Gradonačelnik-riješit ćemo to slijedeći tjedan.
Jure Turudić-kad budu kosili treba ih upozoriti da i grane pokose.
Predsjednica GV predlaže za glasovanje.
Većinom glasova deset (10) za prihvaća se Zaključak o donošenju Provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrlike za 2018. godinu.
Prelazimo na petu točku: Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za
Grad Vrliku
Predsjednica GV daje riječ zamjeniku gradonačelnika Nikoli Uzun. Nikola zahvaljuje,
pozdravlje sve nazočne. Donošenje ove Odluke je isto jedna od zakonskih obveza, to nam radi
jedna ovlaštena tvrtka iz Splita-Alfa atest.
Pročelnica Marijana- odluka je u potpunosti usklađena sa zakonom.
Predsjednica GV- daje na raspravu, nitko se ne javlja za riječ, daje na glasovanje. Većinom
glasova deset (10) za usvaja se Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad
Vrliku.
Prelazimo na šestu točku: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću EKO VRLIKA d.o.o. za komunalne djelatnosti
Gradonačelnik – ovo se odnosi na direktora Eko Vrlike, pojednostavniti ćemo kriterije da
možemo primiti i prvostupnike, da možemo naći osobu s našeg područja.
Ivan Vulić-jeli to u skladu sa zakonskim propisima? Marijana-Zakon o trgovačkim društvima
predviđa samo opće uvjete, ostalo se određuje izjavom o osnivanju. Zadnjih godina samo smo
jednu osobu imali kod nas na stručnom osposobljavanju, a da je bila magistar struke ostalo su
sve bili prvostupnici, a takav je trend i sa stipendistima.

Predsjednica GV prije glasovanja navodi da nedostaje čl. 6. u Odluci koji glasi: odluka stupa
na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Vrlike pa moli da se
glasuje s tim dodatkom.
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Većinom glasova deset (10) za usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva
s ograničenom odgovornošću EKO VRLIKA d.o.o. za komunalne djelatnosti.
Ivan Vulić-predlaže da se materijali šalju u istom formatu u PDF-u radi otvaranja.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 12. sj. u 9,40 sati.

Zapisničar:
Ana Klepo

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

