REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/11-01/ 29
Ur.br.: 2175-06/11-01
Vrlika, 28. 09. 2011. god.

ZAPISNJK
Sa 14. sjrdnice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 28. 09. 2011. godine (srijeda) 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 12. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulim aza
hrvatsku državu.
Zatim je predložio slijedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća održane
dana 24. 08.. 2011. god.
2. Donošenje odluke o prestanku viječničkog mandata i početku obnašanja dužnosti
vijećnika u G.V. Grada Vrlika.
3. Razmatranje izviješća o radu gradonačelnika Grada Vrlika za razdoblje od
I-VI/2011. god.
4. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vrlika za
razdoblje od I –VI / 2011. god.
5. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2011.
( II izmjene ).
6. Razmatranje i donošenje odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i
odluke o broju etaža.
7. Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja grada Vrlika za 2011. god.
8. Obilježavanje Dana Grada i proslave blagdana Gospe od Ružarja zaštitnice Grada.
9. Imenovanje mrtvozornika na području Grada Vrlika.
10. Aktuelni sat.

-2 Predsjednik G.-V. daje na taspravu navedeni Dnevni red. Po izvršenoj raspravi isti je
jednoglasno prihvaćen, uz nadopunu : imenovanje mrtvozornika.Predsjednik
napominje da nismo dobili niti jedan pismeni prijedlog.
Zatim se prelazi na raspravljanje po točkama.
Ad/1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća održane dana
24. 08. 2011. godine.
Božo Giljan je dao primjedbu na zapisnik sa 13. Sjednice, kako su izostavljena neka
njegova pitanja, tražio sam da budu izvješća proračunskih korisnika a nema ih , zatim
sam pitao Antu Grabića zašto se ne isplaćuju vijećničke naknade.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
1. Prihvaća se zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
24. 08. 2011. godine.
Ad/2. Donošenje odluke o prestanku vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti
vijećnika u G.V. Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. daje riječ tajniku Grada g. Mili Gverić. Tajnik iznosi da su ispunjeni
svi zakonski uvjeti, te je po izvršenoj raspravi jednoglasno prihvaćena odluka o
prestanku vijećničkog mandata vijećniku Tomislavu Turudić.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić čita prisegu za početak obnašanja dužnosti vijećnika
Gorana Gutić, isti je prisegao i potpisao izjavu. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće
Grada vrlika donijelo je slijedeću:
O d l u k u
o prestanku vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vrlika.
Ad/3. Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika Grada Vrlika za razdoblje od
I – VI / 2011. god.
Predsjednik G.V. daje riječ gradonačelniku , da pojasni navedeno izviješće.
Gradonačelnik navodi ako ovo izviješće usporedimo sa prethodnim, vidjet ćemo
određene pomake.Zatim je naveo aktivnosti koje iamju priioritet:
1. RADNA ZONA KOSORE:
- Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte
- Prodaja parcela u RZ Kosore
- Izgradnja dalekovoda DV 2 x 20 KV Podosoje-Kosore
2. Katastarska izmjera K.O. Vrlika
3. Kanalizacijski sustav:
- Izzrada kolektorske mreže sa nogostupom uz D1 od Pekca do Petrove ulice
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
4. Sanacija deponija Poljanak, koja je u tijeku.
5. Izgradnja veslačkog kampa
6. Uređenje tematskih staza
7. Izgradnja planinarskog i lovačkog doma.
8. Socijalna politika:
- pomoć u kuči starijim i nemoćnim osobama,sufinaciranje lokalnog prijevoza i
prijevoza učenika, školski udžbenici, naknade za novorođenčad
9. Šport, kultura, religija i ostale udruge.

-310. Javna poduzeća:
- Hrvatske vode, nastavljaju se ardovi uređenja bujice „Zduš“ i dijela bujice
„Varoždin“.
- Županijska uprava za ceste, dogovorena je izgradnja križanja županijske ceste i
državne ceste D1 na Pekcu, te uređenje županijske ceste od Koljana do Dabra.
- HEP, nastavljena je elktrifikacija naselja Otišić, HEP je dobio građevnu dozvolu
za dalekovod Podosoje-Kosore,dogovorena je rekonstrukcijadalekovoda od TS
Podosoje do garjaka u 2012. godini.
- Hrvatske ceste, dogovoreno je izmještanje dijela državne ceste D1 kod groblja sv.
Petar u Vrlici. Hrvatske ceste će sufinancirati izgradnju oborinskih kanala i
nogostupa uz D1 od Pekca prema Petrovoj ulici.
Vijećnik Goran Gutić iznosi problem prometnih znakova.
Vijećnik Božo Giljan pita zašto se tematske staze ne mogu urediti i na Maovicama.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Zaključak
Prihvaća se izvješće o radu gradonačelnika Grada Vrlika za razdoblje od I – VI
mj. 2011. godine.
Ad/4. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vrlika za
razdoblje od I – VI /2011. god.
Predsjednik G.V. daje riječ Anti Grabiću-voditelju odjela za proračun i financije.
Ante Grabić navodi da smo po zakonu dužni podnijeti G.V. izviješće o izvršenju
proračuna za I –VI mj., pa to i činimo.
Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 19.675.350,00 kn, a ostvareni su u iznosu od
4.247.557,00 kn što bi iznosilo ostvarenje od 22 % od planiranog, što je dosta dobro.
Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 27.405.350,00 kn a ostavreni su u iznosu od
4.797.120,00 kn što bi iznosilo ostvarenje od 18 % od planiranog. Zatim je dalje po
stavkama pojasnio navedeno izvješće. Napomenuo je da nam je napokon otpisan kredit
za vodovod Maovice, što će se vidjeti u slijedećim izmjenama. Izgradnja prečistača će ići
preko Hrvatskih voda, usluga Vrlika je raspisala natječaj i odabrala najpovoljnijeg
izvođača radova. Predsjednik G:V. zahvaljuje Anti Grabiću na izlaganju, navodeći da je
ovo sve ono što je bilo i ne može se mijenjati, zatim daje na raspravu izvješće.
Vijećnik Božo Giljan daje primjedbu. Vidi se da je grad u minusu pola milijuna kuna,
da ostaje dužan u plaćanjima, u bratimsku kuću na Maovicama su uložena sredstva a
nije dobro izgrađena, stare grede su stavljene. Predsjednik G.V. napominje Boži Giljanu
da se trebao uključiti u projekat izgradnje iste. Bio je natječaj izabran je najpovoljniji
izvođač. Te je s jednim suzdržanim glasom većinom glasova prihvaćen navedeni
izvještaj. Po izvršenoj raspravi G.V. Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrlika za razdoblje od I – VI/2011.g.
Ad/5. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada
Vrlika za 2011. god. ( II izmjene ).
Predsjednik ja dao riječ Anti Grabiću da pojasni navedene izmjene i dopune po
stavkama kao što je i činio. Istakao je da je Vlada RH napokon otpisala kredit za
vodovod Maovice što će se vidjeti u slijedćim izmjenama i dopunama. Prihodi su
planirani u iznosu od 19.675.350,00 kn a ostvareni u iznosu od 14.912.350,00 kn. Rashodi
su planirani u iznosu od 27.405.350,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 14.945.350,00 kn.

-4U izgradnja prečistača navodi predsjednik G.V. mi smo voljni učestvovati a neka se
uključe i ostali potrošači vode sa našeg izvora.
Vijećnik Božo Giljan daje primjedbu na stavke koje su se povećale, koje su mu nejasne.
Rashodi za plaće, za uredski materijal, subvencije za poljoprivredu, košenje, troškovi
javne rasvjete, bilo je rečeno da će se svako drugo svjtlo gasiti , što se tiče gradske
uprave svi su troškovi povećani., dignut je kredit. Predsjednik G.V. g. Ante Turudić
Iznosi kako nitko od vijećnika nije ranije dostavio nikakav prijedlog pa ne možemo ni
raspravljati o tome. Što se tiče kredita Ante Grabić pojašnjava da je gradonačelnik
kontaktirao banke te da je Splitska banka bila najpovoljnija, to je kratkoročni kredit na
godinu dana, za pokriće obveza. Za isplatu plaća gradonačelnik iznosi da se iste moraju
isplaćivati radi obveza doprinosa iz plaća. Božo Giljan je pitao što je sa isplatom
vijećničkih naknada , Grabić je iznio da nema novca za isplatu, dok bude da će iste biti
isplaćene. Božo Giljan je zatim tražio odgovor na pitanje, za rad gerontodomaćica u
Programu „Pomoć u kući“, čuo sam da su doble otkaz od 01. 09. 2011. da su na Zavodu
za zapošljavanje, kako mogu onda raditi i kako će biti plaćene.Predsjednik G.V. daje na
raspravu navedenu odluku te je većinom glasova uz jedan glas suzdržani ista
prihvaćena. PO izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune proračuna Grada Vrlika za 2011. god(II izmjene)
Ad/6. Razmatranje i donošenje odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne
zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
i odluke o broju etaža.
Predsjednik G.V. daje tajniku da pojasni navedenu odluku. Tajnik navodi donošenje
ove odluke nam je zakonska obveza, ona se nastavlja na našu odluku o komunalnom
doprinosu. Uzeli smo najpovoljniju odluku za naše građane.
Mićo Klepo pita dali je određena naknada za izgrađeno i neizgrađeno područje.
Tajnik navodi da u odluci postoje tri zone za obračun naknade.
Te je većinom glasova uz jedan suzdržani prihvaćena navedena odluka.Po izvršenoj
raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
o prihvaćanju vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone za obraču
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i odluke o broju
etaža.
Ad/7. Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vrlika za 2011. god.
Tajnik grada iznosi prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja i to.
1. Kolektivna nagrada Planinarskom društvu „Zolj“ za doprinos u očuvanju
okoliša, uređenju i markiranju šumskih i planinarskih staza i izgradnji
planinarskih domova i skloništa na području grada.
2. Kolektivna nagrada UDRUZI „DID_BABI“ za doprinos u očuvanju narodnih
stoljentnih običaja i kulturnog nasljeđa Vrlike.
Po izvršenoj raspravi jednoglasno je prohvaćena navedena odluka. Zatim je Gradsko
vijeće Grada Vrlika donijelo slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se odluke o dodjeli javnih priznanja Grada vrlika za 2011. God.
Ad/8. Obilježavanje Dana Grada i proslava blagdana Gospe od Ružarja zaštitnice
Grada Vrlika.

-5Predsjednik G.V. ističe da je ove godine program izmjenjen u odnosu na dosadašnje,
svečani dio smo stavili da bude u petak, radi gostiju. Zatim je gradonačelnik i
predsjednik G.V.zamolio vijećnike da budu nazočni u svim aktivnostima.
Po izvršenoj raspravi gradsko vijeće donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se program proslave Dana Grada Vrlika i blagdana Gospe od Ružarja
zaštitnice grada Vrlika.
Ad/9. Imenovanje mrtvozornika za područje Grada Vrlika ( dopuna dnevnog reda ).
Tajnik navodi da na traženje Splitsko-dalmatinske županije trebamo rarješti dr. Sinišu
Radišića i imenovati sadašnjeg dr. Matu Bubića za mrtvozornika.Po izvršenoj raspravi
Gradsko vijeće Grada vrlika donosi slijedeće:
Rješenje
O razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Grada Vrlika.
Ad/10. Aktuelni sat.
Sjednica završila sa radom u 11,15 sati.

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

