REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/31
Ur.br.: 2175-06/14-01
Vrlika, 22. 04. 2014. god.
Z A P I S N I K
Sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 22. 04. 2014. god. 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 6. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulima za
hrvatsku državu.
Zatim predlaže slijedeči:
D N E V N I R E D
1. Aktualni sat.
2. Odluka o mirovanju mandata vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti
zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vrlika.
3. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
23. siječnja 2014. god.
4. Izvješće gradonačelnika o radu za period srpanj-prosinac 2013. god.
5. Razmatranje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunaln
infrastrukture za 2013. god.
6. Razmatranje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. god.
7. Razmatranje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa socijalne zaštite za 2013. god.
8. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za područje Grada
Vrlika u 2014. god.
9. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen uz nadopunu točke 2. izbor predsjednika
Mandatnog povjerenstva. Zatim se prelazi na 1. točku dnevnog reda:
Ad/1 Aktualni sat
1.Vijećnica Stipana Gutić Biuk postavlja pitanje gradonačelniku zašto niste pristali na
prijedlog uprave hrvatske pošte o subvencioniranju i financiranju Grada Vrlika za
radna mjesta u poslovnici Hrvatske pošte u Vrlici koji sam vidjela u upravi Hrvatskih
pošta, a vezano je za ostanak dviju djelatnica s područja Grada Vrlika u radnom
odnosu u Vrlici ?
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Gradonačelnik navodi kako mu nije poznato to da je uprava Hrvatske pošte uputila
Gradu Vrlika nikakav prijedlog za sufinanciranje radnih mjesta u Vrličkoj pošti, da
nam je nešto takvo bilo ponuđeno sigurno bi pristali na to. Ukoliko ste dobili takvu
informaciju trebali ste nas odmah izvjestit da bi se mogli uključiti u to.
Napominjem Vam da je pravnica iz Hrvatskih pošta došla na razgovor na moju
inicijativu, imam saznanja da je od 133 djelatnika koja su dobila otkaz vraćena samo
jedna žena i to iz zdravstvenih razloga, bolest joj je u odmakloj fazi.
2. Stipana Gutić Biuk traži pismeni odgovor na pitanje gradonačelniku koliko je koštala
dokumentacija izgradnje puta Biuci-Šušnjar i dali su svi vlasnici obeštećeni.
Gradonačelnik je dao odgovor da je on sve sam isfinancirao i da je to koštalo oko
20.000,00 kn, put je ucrtan, to je sada javni put i on je svačiji.
Vijećnik Mario Delić je ispričao izostanak svoja dva vijećnika sa sjednice.
Zatim 1. Pitanje gradonačelniku namjeravate li prestati s političkim opstrukcijama
naše stranke, odbili ste nam dati prostor za rad stranke, pa smo naše sjednice održavali
na Česmi i po vrličkim kafićima, kad smo došli do najma privatnog prostora niste nam
doznačena sredstva koja nam pripadaju po zakonu pa nismo mogli plaćati prostor te
smo se morali iseliti, onemogućavate nam rad.
Gradonačelnik se očituje po pitanju prostora koji je tražen, nudili smo Vam Dom
kulture niste pristali htjeli ste Gradsku vijećnicu pa ste otišli na Česmu. Grad nema
adekvatan prostor za djelovanje političkih stranaka, nismo ih nikada ni dodjeljivali
strankama.
Što se tiče financiranja političkih stranaka imali smo kašnjenje, uplate su krenule, bio je
neki problem jer ste Vi kasno dostavili račun. Tražio sam od šefa računovodstva da
uplati političkim strankama za prvu polovicu godine, ostatak će se uplatiti kad bude
novca. Ističem da ova gardska vlast nije učinila ništa čime bi HNS bio ugrožen, nitko od
Vaših članova nije ostao bez posla, niti smo ikoga ičim ugrozili.Za nas je politika samo
kad su izbori a drugo sve je samo rad. Mislim da smo to i dokazali sad u Vrlici na
Festivalu Žudija gdje su se svi djelatnici gradske iprave uključili u organizaciju gdje
smo dobili pohvale sa svih strana i želim se svima zahvaliti na trudu.
Vi ste ti koji na Vašim facebook stranicama stalno pretjerujete u napadima na
djelatnike Gradske uprave.
2. pitanje Mario Delić postavlja pitanje gradonačelniku kad namjeravate prestati s
političkom korupcijom u Turističkoj zajednici buduči da direktor Turističke zajednice
koji je bio i tajnik HDZ-a prima plaću iz proračunskih sredstava.
Gradonačelnik ističe da i gospođa Vesna Pusić dobiva plaću od države a ne od HNS-a.
Gospodin Romić je dosta dobrih stvari napravio, Festival Žudija koji je održan je
uvelike njegova zasluga.
Na oba postavljena pitanja Mario Delić traži da mu se gradonačelnik pismeno očituje.
Mario Delić pita s kojim pravom gradonačelniče možete isplaćivati plaću sebi i Vašim
stručnim sližbama prije nego isplatite viječničke naknade.
Gradonačelnik pojašnjava, što se tiče plaća zakonodavac je propisao obveznu uplatu
plaća i doprinosa. Imali smo zastoj s plaćanjem viječničkih naknada, jedan dio je
plaćen, nadam se da će se zaostatci uskoro isplatiti.
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Ad/2. Odluka o mirovanju mandata vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja
dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić iznosi da je vijećnik Krešimir Režić dana 09. 03. 2014.
god. podnio zahtjev na mirovanje svog mandata, te Mićo Klepo počinje obnašati dužnost
vijećnika sa danom 22.04.2014. god., za predsjednika Mandatnog povjerenstva imenuje
se Mićo Klepo, te su prijedlozi jednoglasno prihvaćeni. Po izvršenoj raspravi G.V donosi
slijedeću:
O d l u k u
1. Mandat Krešimira Režić se stavlja u mirovanje.
2. Mićo Klepo počinje obnašati dužnost vijećnika sa danom 22.04. 2014. god.
3. Za predsjednika Mandatnog povjerenstva imenuje se Mićo Klepo.
Predsjednik G.V. g.Ante Turudić čita prisegu za novog vijećnika Miću Klepo koji
daje prisegu na svoj mandat.
Ad/3. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
23. siječnja 2014. god.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić daje na raspravu zapisnik sa prethodne sjednice
navodeći kako je isti bio dostavljen svima u materijalima na uvid.
Vijećnik Mario Delić daje primjedbu na zapisnik kako bi mogao biti poslovniji.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
23. siječnja 2014. god.
Ad/4 Izvješće gradonačelnika o radu za period srpanj-prosinac 2013. god.
Predsjednik G.V. daje gradonačelniku da pojasni navedeno izvješće. Gradonačelnik
iznosi aktivnosti grada¸. Napravili smo projekt za sedam samostalnih elektrana koje
sufinancira Ministartsvo regionalnog razvoja u visini od 97 % . Napravili smo prijekt za
poslovni inkubator u R.Z. koje također sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja,
želimo iskoristiti naš prostor. Cilj gradske uprave je doći do sredstava, podići financije.
Sadašnja Vlada je ukinula komunalnu naknadu od Ministarstva obrane koju ćemo to
nastojat povratiti preko Udruge gradova. Projekt Česma-Japa smo uspjeli privesti
kraju. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda se mora u cjelosti završiti u ovoj godini.
Projekat sanacije deponija Poljanak je pri kraju, planiramo izgraditi reciklažno
dvorište. To je dosta složen posao, jedina je Vrlika uspjela riješiti taj poroblem.
Za Veslački kamp projekat je u cjelosti realiziran. Za program Pomoć u kuči ugovor je
potpisan do kraja četvrtog (4-og) mjeseca, za daljnji rad rješenja će izdavati Centar za
socijalnu skrb Sinj, nastojat ćemo to zadržati, program će biti umanjen.
Odobrili smo stipendija za dest studenata za ovu školsku godinu u iznosu od 500,00 kn
mjesečno, polovicu smo im sada isplatili. Taekwando klub radi, HNK isto tako.
Pripremili smo projektnu dokumentaciju za izgradnju mrtvačnice u Ježeviću. Imat
ćemo sanaciju Balečkog mosta. Počimamo sa izgradnjom premetnice s parkingom kod
ambulante, slijedi nastavak radova na obnovi tvrđave prozor.
Za javnu rasvjetu planiramo zamjenom led lampa koje će smanjiti potrošnju.
Predsjednik G.V. zahvaljuje gradonačelniku na izlaganju, navodeći kako se izvješće dva
puta godišnje donosi, gdje vijećnici mogu direktno pitati što ih zanima., zatim daje na
raspravu isto.

-

4–

Vijećnik Mario Delić ističe da je izvješće baš bogato, kritizirat ćemo gdje god stignemo ,
to nam je zadatak. Podržat ću isto koliko budem mogao. Ovdje je tek projektna
dokumentacija za izgradnju hotela koji je potreban gradu, ali tu ne vidim otvaranja
novih radnih mjesta. Mario Delić daje primjedbu na rad katastra, preporuča da ih se
stisne da to ide malo brže. Kanalizacijski sustav ne znam koliko je završen, po meni je
nedovršen, molio bih Vas kao investitora da skrenete pozornost na izvođače za pojedina
područja. Ivica Gverić ispred kluba vijećnika HDZ-a aplicira vijećniku Mariu Deliću
Čudno mi je kako se nitko drugi ne javlja. Mi vijećnici HDZ-a smo imali klub, sve smo
razmotrili, klub isto podržava.
Vijećnica Rajka Vukušić predlaže da se uvede reda na groblju u Maovicama za
održavanje groblja, košenje trave, da svi dobiju uplatnice za plaćanje grobnog mjesta,
neki ljudi imaju po tri grobna mjesta a plaćaju samo za jedno, da se to već jednom
riješi.
Vijećnica Stipana Gutić postavlja pitanje gradonačelniku dali postoji mogućnost da se
podigne iznos naknade za novorođenče.
Predsjednik G.V. daje na glasovanje navedeno izvješće, koje je prihvaćeno većinom
glasova za uz dva glasa protiv. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće gradonačelnika o radu za period srpanj-prosinac 2013. god.
Ad/5. Razmatranje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunaln
infrastrukture za 2013. god.
Predsjednik G.V. daje dogradonačelniku g. Branku Maras da pojasni navedenu točku.
Branko Maras ukratko navodi da je Gradsko vijeće donijelo ove programe, mi ih sada
samo razmatramo. Bitno je da se sredstva od komunalne naknade troše namjenski kako
zakon nalaže.Predsjednik G.V. daje na usvajanje navedenu točku, većinom glasova za
uz dva glasa protiv prihvaće se izvješće. Zatim je gradsko vijeće donijelo slijedeći.
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2013. god.
Ad/6. Razmatranje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god.
Branko Maras ukratko pojašnjava navedeno izvješće. Većinom glasova za uz jedan
Glas protiv, jedan suzdržani prihvaća se navedeno izvješće.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o izvršenju godišnjeg Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. god.
Ad/7. Razmatranje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa socijalne zaštite za 2013. g.
Jure Plazonić ukratko pojašnjava da se ovaj Program donosi krajem svake godine za
slijedeću godinu, usklađuje se s proračunom.
Predsjednik G:V. daje na raspravu navedeno izvješće.
Vijećnik Mario Delić navodi kaad je bilo planirano 40.000,00 kn za isplatu naknada za
novorođenče, a isplaćeno je 30.000,00 kn zašto je onaj ostatak sredstava nije rasporedio
na ove podnešene zahtjeve.
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Jure Plazonić daje odgovor da je Gradsko vijeće donijelo takvu odluku koje se mi
moramo pridržavati, kad Gradsko vijeće donese odluku o povećanju naknade mi ćemo
je tada i primjenjivati.
Vijećnica Rajka Vukušić postavlja pitanje za rad programa Pomoć u kući što znači to
do kraja četvrtog mjeseca.
Jure Plazonić pojašnjava da će za budući rad programa Centar za socijalnu skrb Sinj
izdavati Rješenja za one koji će imati pravo koristiti taj program kad im se prikupi sva
potrebita dokumentacija.
Jure Plazonić dalje napominje natječaj Zavoda za zapošljavanje za ispomoć programa
pomoć u kući za 10 (deset) ljudi da ih uposlimo. Većinom glasova za uz dva glasa protiv
prihvaća se navedeni program. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o izvršenju godišnjeg Programa socijalne zaštite za 2013. god.
Ad/8. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za područje
Grada Vrlika u 2014. god.
Branko Maras pojašnjava kako je Vlada RH donijela prijedlog aktivnosti koji JLS
trebaju prihvatiti. Jedna od mjera je postaviti hidrant za vodu uz D1.
Predsjednik G.V. iznosi kako je ovo zakonska obveza koju treba poštivati. Zatim je
večinom glasova za uz jedan suzdržani glas prihvaćen navedeni program. Po izvršenoj
raspravi gradsko vijeće donosi slijedeći:
Z a k l u č a k
Prihvaća se program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za
područje Grada Vrlika u 2014. God.
Ad/9. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Branko Maras ukratko navodi kako se u dogovoru sa DVD i Hrvatskim šumama
formira motrilačka i ophodarska služba.
Mario Delić ističe točku 2. mjere opreza saniranje divljeg deponija. Ja bih ukazao na
opasne deponije: Vrlikaplast i Lelasova glavica koji su opasni za zdravlje ljudi.
Rajka Vukušić pita ima li načina da komunalni redar barem jednom tjedno obiđe
terene , vezano za odlaganje krupnog otpada, kod maovičke pošte postavljen je
kontejner za glomazni otpad, a kauč je izbačen uz cestu. Zatim sječa šuma i prodaja
godinama, ima li načina da se kazni osoba koja to radi.
Predsjednik G.V. navodi kako sve službe rade svoj posao, a građani trebaju nazvati i
obavijestiti kad uoče nešto.
Sjednica završila sa radom u 11,30 sati

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

