REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/02
UR.BROJ: 2175-06/01-01-19-01
Vrlika, 29. ožujka 2019. godine
Z A P I S N I K
Sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika dana
29. ožujka 2019. godine sa početkom u 14,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Zdravko Samardžić, 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, pročelnik JUO Ivan Zorica, Voditelj Odsjeka za proračun i fianancije Ante Grabić,
direktor Eko Vrlike Jakov Turudić.
Predsjednica GV Dijana Maras, pozdravlja sve prisutne, otvara 22. sjednicu, predlaže da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV - možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima riječ?
1. Ivan Vulić za gradonačelnika - u veljači je u Ferati objavljeno da su se dobila
sredstva za Vatrogasni dom i za Planinarski dom, što je s tim?
Gradonačelnik – izvođač nam je kasno dostavio materijal za Vatrogasni dom pa nismo mogli
prijaviti projekt na natječaj, a za Planinarski dom je sve u redu.
2. Ivan Vulić za gradonačelnika – dali je komunalni reda imao službenu prijavu?
Gradonačelnik – nije, misliš da sam s tim zadovoljan, nisam.
3. Boris Alegić za gradonačelnika – kad će se početi raditi cesta od Koljana pa dalje?
Gradonačelnik od 1.travnja će se sigurno početi oko 4 km dužine.

-24. Marijo Delić za gradonačelnika – za borovu šumu, u lošem je stanju, davno je
posađena, postoji li mogućnost za dogovor sa Hrvatskim šumama da ih spase, triba
ih pomladit.
Gradonačelnik – za ponediljak imamo dogovoren sastanak sa Hrvatskim šumama, pa ćemo to
dogovoriti, zamolit ćemo ih da to odrade.
5. Marijo Delić – vezano za izvješće gradonačelnika o radu, sve je ok. Imamo kuću
nasuprot banke od Bjelobrka koja je u derutnom stanju, a okolo je sve uređeno.
Čovik je pitao možemo li mi Usluga to zatvoriti jer smo mi to koristili. Mi se
nismo htjeli izlagati trošku jer nismo u mogućnosti. Može li Grad tu nešto
poduzeti?
Gradonačelnik – komunalni redar je slao obavijest o stanju te kuće, vlasnik je jedan Bjelobrk
koji je došao kod nas na razgovor. Nemože Grad ući u sanaciju te kući, pojavili bi se i drugi
ljudi s pravom za obnovu jer ima još takvih kuća u Vrlici. Nemožemo mi to preuzimati na
sebe, ako triba ići ćemo tužbom da sam to sanira ili proda. Gradonačelnik – nisam pristalica
toga da mi ulažemo u privatnu imovinu.
Predsjednica GV – ima li još pitanja, ako nema predlažem da prijeđemo na zapisnik. Ako
netko ima primjedbi, nema, predlažem glasovanje. Većinom glasova jedanaest (11) za usvaja
se zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednica predlaže da prijeđemo na Dnevni red.
1. Razmatranje i usvajanje izvješća Gradonačelnika Grada Vrlike za razdoblje od
01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa socijalne zaštite za 2018. god
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi,
športu, školstvu i civilnom društvu s razdiobom sredstava krajnjim korisnicima za
2018. godinu
4. Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju zaštite od požara za 2018. godinu na
području Grada Vrlike
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada
Vrlike za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Vrlike
8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Vrlike (Kamp Tabela)
10. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Vrlike
11. Prijedlog Odluke o određivanju imena na području Grada Vrlike
12. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gardonačelnika
iz radnog odnosa
Tko je za ovakav Dnevni red? Predlaže glasovanje za Dnevni red, većinom glasova jedanaest
(11) za usvaja se Dnevni red za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Prelazimo na prvu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća Gradonačelnika Grada Vrlike za
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.godine
Predsjednica GV daje riječ gradonačelniku da ukratko obrazloži navedeno izvješće
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za donošenje. U prvoj polovici godine se sve ovo spominjalo a u drugoj polovici je izvršeno.
Navodi projekte koji su u realizaciji: uređenje Stojića mlinice, osvjetljenje Tvrđave, izgradnja
poslovnog inkubatora u RZ Kosore, nadzor je zadovoljan izvođenjem radova na inkubatoru,
kvalitetno se radi. V.R. Metal je na ishođenju uporabne dozvole.
Ivan Vulić – za zaobilaznicu oko groblja, čujem da se promijenio plan?
Gradonačelnik – nije se Plan promijenio, to sada ide. Županijska uprava za ceste i Hrvatske
šume će pozvati vlasnike na očevid, napravit će se kanalizacija, javna rasvjeta duljine 7
(sedam) metara.
Ivan Vulić – oće li se riješiti i parking?
Gradonačelnik – kad pozovu vlasnike na uvid vidjet ćemo kako će se to riješiti. Ide sporije
nego smo očekivali, ali ide 100 % onako kako smo dogovarali.
Marijo Delić – ja bih dodao dvije riječi, kad se već sve uređuje za onaj put prema Kukru može
li se šta riješiti?
Nikola Uzun – za put do Kukra su sve privatne parcele pa je nezgodno.
Predsjednica GV – tko je za ovakvo izvješće?
Većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se izvješće gradonačelnika Grada Vrlike za
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
Prelazimo na drugu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa socijalne
zaštite za 2018. godinu
Predsjednica daje riječ Nikoli Uzun da ukratko pojasni navedeno. Nikola zahvaljuje,
pozdravlja sve prisutne te pojašnjava. Sve je vidljivo po stavkama, ako netko ima pitanja?
Ljilja Vrančić – što znači pomoć u naravi obiteljima?
Gradonačelnik i Nikola – to se odnosi na ogrijev.
Predsjendica GV prelazimo na glasovanje. Većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se
Izvješće o izvršenju programa socijlane zaštite za 2018. godinu.
Prelazimo na treću točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi, športu, školstvu i civilnom društvu s razdiobom sredstava krajnjim
korisnicima za 2018. godinu
Nikola Uzun – sve je vidljivo, manje se od planiranoga potrošilo za KUU „Milan Begović“ i
za Turističku zajednicu.
Gradonačelnik – ovo je sad gotovo izvješće kao i ono u 12-om mjesecu 2018. Godine, sve je
usklađeno s proračunom.
Marijo Delić – pomoć Centru fra Ante Sekelez je potrebna da im kupe bilo šta.
Nikola Uzun – dajemo im donaciju za Božić
Gradonačelnik – ja sam s ravnateljicom u kontaktu i rekao sam što god triba da mi se obrati.
Marijo Delić – triba bi Grad biti pri ruci bez obzira triba li ili ne.
Predsjednica da na glasovanje, većinom glasova 10 (deset) za uz 1 (jedan) suzdržani glas
usvaja se Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi, športu, školstvu i civilnom
društvu s razdiobom sredstava krajnjim korisnicima za 2018. godinu.
Prelazimo na četvrtu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara za
2018. godinu
Pročelnik JUO – umjesto Branka Maras ukratko. Kao i sva ostala izvješća tako i ovo Grad
treba donbiejti do konca 3-eg mjeseca. Nabavljena je Auto cisterna, nedostaje oprema za
vatrogasce.
Gradonačelnik – cisternu smo dobili od Ministarstva gospodarstva besplatno.
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Tomislav Lelas – kad je nedavno gorilo kod Civljana a to nije naše područje, oni iz ŠibenskoKninske županije neće da gase.
Jure Turudić – vjerojatno ćemo mi preuzeti ta granična područja.
Predsjedniva GV daje na glasovanje, većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se Izvješće o
stanju zaštite od požara za 2018. godinu.
Prelazimo na petu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Vrlike za 2018. godinu
Predsjednica daje riječ direktoru Eko Vrlike g. Jakovu Turudić da pojasni navedeno izvješće.
Prošli tjedan su predstavnici Grada Vrlike bili u Zagrebu u Fondu zaštite okoliša gdje je
dogovoreno da će Fond sufinancirati sanaciju odlagališta Poljanak i nabavku komunalne
opreme. U 2019. godini nabavljena je oprema za odlaganje otpada, uskoro ćemo početi
označavati spremnike za otpad. Kad sve bude spremno održat ćemo radionicu za djecu i
odrasle vezano za odlaganje otpada.
Marijo Delić za Jakova – prazne li se spremnici gdje se odlaže tekstil?
Jakov Turudić – da to radi jedna firma iz Splita.
Predsjendica daje na glasovanje navedeno izvješće. Većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja
se izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrlike za 2018. godinu.
Prelazimo na šestu točku: Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge
Direktor Eko Vrlike Jakov Turudić – mi kao firma dužni smo donijeti ovo izvješće do konca
3-eg mjeseca. Usvojen je novi cijenik, koristili smo stari cijenik jer na vozilima nije instaliran
sustav.
Jure Turudić za Jakova – što je s Otišićem, gdje oni odlažu otpad?
Jakov Turudić – stavil smo im dva kontejnera za odlaganje otpada.
Gradonačelnik – sad ažuriramo naplatu komunlane naknade građanima, oni imaju struju,
javnu rasvjetu tako da ćemo i njima naplaćivati komunalnu naknadu jer do sada nismo mogli.
Predsjednica daje na glasovanje navedeno. Većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se
izvješće o radu dvatelja javne usluge.
Prelazimo na sedmu točku: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Grada Vrlike
Nikola Uzun –u postupku je natječaj preko LAG-a Grad će urediti stari disko s normalnim
zvukom, opremili bi čajnu kuhinju, proširili bi u kinu govornicu. Zato nam treba Odluka
Gradskog viejća da se možemo prijaviti na natječaj.
Predsjendica GV daje na raspravu i na glasovanje navedeno.
Većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Vrlike.
Prelazimo na osmu točku: Prijeldog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Gradonačelnik – točke 8 i 9. Možemo skupa razmatrati. Kako su Austrijanci kupili zemljište
za Auto kamp, put do jezera to je slipa ulica da ne bude javno dobro. Nama ne znači ništa na
ovaj način njima pomažemo a to kupe od nas. Radovi su u tijeku.
Marijo Delić – čujemo da imaju problema sa vlasnicima okolnih čestica, Nikola Babić, Cvita i
Mirko Škrbić tvrde da je put njihov.Gradonačelnik – državno odvjetništvo to riješava.
Predsjednica GV daje na glasovanje navedeno. Većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.

-5Prelazimo na devetu točku: Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Vrlike
(Kamp Tabela)
Predsjednica GV- to smo već raspravili.
Marijo Delić – što ako oni dignu ruke od posla?
Gradonačelnik – u nas su škare mi ćemo to riješiti.
Predsjednica GV daje na glasovanje navedeni prijedlog. Većinom glasova 11 (jedanaest) za
usvaja se Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Vrlike (Kamp Tabela).
Prelazimo na desetu točku: Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Vrlike
Predsjednica GV daje riječ Anti Grabiću da pojasni navedeno.
Ante Grabić zahvaljuje, pozdravlja sve prisutne, te navodi kako smo duboko u izgradnji
polsovnog inkubatora u RZ Kosore. Glavnina novca je iz pristupnih fondova, naš proračun je
već prekoračio. Kredit je dosta povoljan, mala kamata, poček otplate. Treba nam Odluka
Gradskog vijeća da možemo ići prema Ministarstvu financija sa zahtjevom.
Gradonačelnik – mogli smo mi ta tri milijuna kuna osigurati u našem proračunu ali nismo radi
naših drugih aktivnosti.
Ivan Vulić – jesmo li vratili onaj prošli kredit, kako ide punjenje proračuna od jezera?
Gradonačelnik i Grabić – ide dosta dobro.
Marijo Delić za gradonačelnik – u uvodnom govoru na polaganju kamena temeljca spomenuo
si listu prioriteta, naglasak stavljam da to bude za naše ljude. Ta tri milijuna kun anisu velika
ako budu zainteresirani naši ljudi.
Nikola Uzun – to je širok pojam inkubator. Imat ćemo Priručnik za upravljanje inkubatorom.
Predsjednica zahvaljuje daje na glasovanje. Većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se
Odluka o kreditnom zaduženju Grada Vrlike.
Prelazimo na jedanaestu točku: Prijeldog Odluke o određivanju imena na području Grada
Vrlike
Pročelnik JUO –kako se radi u RZ odredili smo četiri (4) ulice da se ljudi u RZ mogu
registrirati kako bi imali adresu na koju će se prijaviti, nije stambena zona da dajemo imena
ulica.
Predsjednica daje na glasovanje, većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se prijedlog
Odluke o određivanju imena na području Grada Vrlike.
Prelazimo na dvanaestu točku: Prijedlog Odluke o plaći i drugima pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
Gradonačelnik – vidi se u financijskoj kartici kolika je plaća, imamo manju plaću od svih
drugih načelnika i gradonačelnika. Koeficijent se nije mijenjao od 2008. godine, odredili smo
da koeficijent bude 4.
Predsjednica daje na raspravu i na glasovanje. Većinom glasova 11 (jedanaest) za usvaja se
prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz
radnog odnosa.
Gradonačelnik i zamjenik se zahvaljuju.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 22. sj. u 15,15 sati.
Zapisničar:
Ana Klepo

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

