REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/10-01/ 63
Ur.br.: 2175-06/10-01
Vrlika, 30. 09. 2010. god.
Z A P I S N I K
Sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici
Grada Vrlika dana 30. 09. 2010. godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo.
Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća prema popisu u privitku zapisnika.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić otvara 9. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli
da se minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim
poginulima za hrvatsku državu.
Zatim je predložio slijedeći:
D N E V N I
R E D
1. Razmatranje i donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Vrlika za razdoblje I – VI / 2010. god.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna
Grada Vrlika za 2010. god.
Predsjednik G.V. daje na raspravu navedeni dnevni red. Vijećnik Tomislav
Turudić predlaže nadopunu dnevnog reda sa još dvije točke i to:
3. Financijska pomoć Žani Lelas za liječenje i
4. Razno.
Po izvršenoj raspravi uz nadopunu dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Zatim se prelazi na raspravljanje po točkama.
Ad/1 Razmatranje i donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada Vrlika za razdoblje I – VI / 2010. god.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić daje riječ voditelju odjela za proračun i
financije Anti Grabiću. Ante Grabić navodi donošenje polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju proračuna kao zakonsku obvezu. Zatim je iste pojasnio po
stavkama. Planirani prihodi su iznosili 17.043.700,00 kn, a ostvareni su u
iznosu od 4. 672.924,00 kn odnosno 27 % od planiranih. Rashodi su planirani u
iznosu od 16. 593.700,00 kn , a ostvareni su u iznosu od 4. 061. 968,00 kn
odnosno 24 % od planiranih. Najznačajnija stavka su prihodi od prodaje

imovine, a odnose se na prodaju zemljišta u R.Z. Kosore. Zatim je Ante Grabić
po stavkama pojašnjavao pojedine prihode i rashode.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić daje na raspravu navedenu točku.
Vijećnik Božo Giljan daje primjedbu na uplatu političkim strankama, da je
nepravedna. Ante Grabić mu je obrazložio primjedbu. Predsjednik G.V. iznosi
kako svi znamo da imamo financijskih problema kako u državi tako i kod nas
ali apeliramo da se ubuduće da se uplata vrši ravnomjerno. Božo Giljan dalje
daje primjedbu na uplate vijećničkih naknada, na isplatu putnih troškova da su
preveliki iznosi, a postoji službeno vozilo za putovanje, zatim daje primjedbu
na isplaćeni iznos plaća koji je po meni prevelik. Grabić mu je odgovorio da su
tu uključeni i proračunski korisnici te da je to bruto iznos. Tomislav Turudić
navodi da se ovo ubuduće radi točnije i da bude vidljivije.
Predsjednik G.V. i Ante Grabić navodi da je ovaj izvještaj izrađen u skladu sa
zakonom i svim zakonskim propisima. Te je većinom glasova uz dva glasa
protiv prihvaćeno polugodišnje izvješće proračuna. Nakon rasprave Gradsko
vijeće Grada vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrlika za
razdoblje I – VI / 2010. god.
Ad/2 Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama proračuna
Grada Vrlika za 2010. god.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić daje uvodnu riječ gradonačelniku,
gradonačelnik navodi da se navedene izmjene i dopune vrše u skladu sa
zakonskim propisima. Zatim je zamolio vijećnike ako im nešto nije jasno da
dođu u gradsku upravu, u računovodstvo da im se pojasne nejasna pitanja.
Anti Grabić navodi da je izvršenje proračun au prvoj polovici godine manje, tek
koncem godine će nam pristići sredstva od županije , od Fonda za zaštitu
okoliša. Ante Grabić navodi planirane prihode u iznosu od 17.043.700,00 smo
umanjili za 2.212.000,00 pa bi isti iznosili 14.831.700,00 kn, a rashode u iznosu
od 16.593.700,00 kn smo umanjili za 2.616.000,00 kn te bi isti iznosili
13.977.700,00 kn, sve ove izmjene vršimo radi financijske situacije.
Vijećnik Božo Giljan daje prmjedbu na povećanje sredstava prema ŠRC
Česma, zatim prema NK Vrlika, na kulturu. Ante Grabić je obrazložio navedene
primjedbe, smatrajući da se izdvajaju stvarno najminimalnija sredstva, a što se
tiče sredstava za kulturu tu su sredstva za održavanje vrličkog ljeta, izvedba
opere Ero koja je dosta skupa. Božo Giljan predlaže da se za iduću godinu ova
pozicija za kulturno ljeto umanji radi financijske situacije. Predsjednik G:V.
podržava prijedlog Bože Giljana. Zatim je većinom glasova uz dva suzdržana
glas prihvaćena navedena odluka. Nakon rasprave Gradsko viejće grada Vrlika
donosi slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune proračuna grada Vrlika za 2010. god.
Ad/3 Financijska potpora za liječenje Žane Lelas.
Gradonačelnik navodi kako je grad donirao 20.000,00 kn za liječenje Žane
Lelas, održana je predstava na česmigdje je prihod od ulaznica išao u tu svrhu,
zatim huDanitarni koncert je održan. Tomislav Turudić moli da prihod od
vatrometa za Dan Grada ide obitelji Lelas. Predsjednik G.V. iznosi da je grad
pomogao koliko god je mogao, zatim zadužuje voditelja odjela za društvene

djelatnosti g. Juru Plazonić i gradonačelnika da podnesu izvješće koliko je
grad financijski učinio za liječenje Žane Lelas.
Božo Giljan postavlja pitanje koliko grad godišnje daje sredstava HVIDR-i
Vrlika čiji sam i ja član. Zatim pita zbog čega djelatnici Usluge nisu primili
plaću. Predsjednik G.V. mu je odgovorio da grad ne daje plaću usluzi nego je
problem u tome što na njihovom računu nema sredstava za isplatu plaća.
Tomislav Turudić napominje za Veselinku Lelas kako mu je rekla da je dva puta
slala zahtjev prema gradu da jojo pomogne za prijevoz male Žane u Sinj u
školu ,a da nije dobila nikakav odgovor. Predsjednik G.V. navodi, slažemo se s
tim prijedlogom, svi smo za pomoć ali ne može grad sve snositi.
Sjednica završila sa radom u 11,15 sati.

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

