REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:
021-05/14-01/42
UR.BROJ: 2175-06/14-01
Vrlika, 23. 05. 2014. god.
Z A P I S N I K
Sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 23. 05. 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 7. 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. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
22. 04.2014. god.
3. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Vrlika za 2013. god.
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava poslovanja za 2013. god.
5. Razmatranje izvješća o poslovanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Grada Vrlika za 2013. god.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić navodi da je aktualni sat, te da svaki vijećnika ima
pravo postaviti po dva pitanja.
Vijećnica Stipana Gutić Biuk postavlja pitanja gradonačelniku :
1. Koliko se utrošilo sredstava za izradu narodnih nošnji, gdje su završile, priča se
da je KUD opljačkan. Molim da mi se da pisani odgovor na pitanje.
2. Temeljem čega direktor Usluge koristi službeno vozilo 24 sata na dan, koliki su
godišnji troškovi . Molim da mi sa da usmeni i pismeni odgovor na pitanje.
Gradonačelnik izjavljuje, dat ćemo usmeni odgovor, zašto inzistirate pismeni odgovor
ako se sjednice snimaju, možete ih preslušati. Što se tiče vozila ja sam tražio da se koristi
samo kroz radno vrijeme.
Ante Grabić daje pojašnjenje za nabavku narodnih nošnji, grad je financirao iznos od
16. 200,00 kn davno još kad je Niko Rebić bio gradonačelnik , te nošnje su u KUD-u
trebale biti.
Vijećnik Čedomir Babić postavlja pitanja gradonačelniku :
1. Kako grad ne daje poticaje za poljoprivredu, trebalo bi da se urede prilazni i
poljski putevi.
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Gradonačelnik predlaže da bi bilo dobro da se vi kao vijećnici uključite u posao, da
iznesete svoje prijedloge. Što se tiče puteva ja sam naredio da se svi ti putevi očiste i
urede.
Vijećnik Čedomir Babić govori da nije tačno to što je gradonačelnik iznio te traži pisani
odgovor na svoje pitanje.
2. Kad će grad asfaltirati pristupne puteve do kuća starijeg stanovništva gdje je
pristup nemoguć a to je u Otišiću i u Koljanima, pretežno je starije stanovništvo.
Gradonačelnik navodi da je to županijska cesta, imamo dogovor sa njima ovih dana bi
trebali doći na sastanak u gradsku upravu gdje ćemo im iznijeti probleme što se tiče tih
puteva.
Vijećnik Mario Delić postavlja pitanja gradonačelniku:
1. Problematika starije populacije koji su ostali bez skrbi, zanima me dali G.D.C.K.
priprema program kako će nastaviti skrbiti o starijim i nemoćnim.te dali će se
osigurati egzistencija ljudima koji su ostali bez posla. Mene zanima što će grad
poduzeti za opstanak, nema se pravih informacija, ljudi su neizvjesni, kad će se
G.D.C.K. organizirati i to staro stanovništvi dobiti skrb?
Gradonačelnik daje odgovor da je grad taj program dosta dobro odradio. Bila je jedna
snimka na televiziji gdje je jedna starica s Otišića izjavila da su joj bili bolji nego dica.
Što se tiče nas radimo intezivno na tome, pokušavamo dobiti rješenja od Centra za
socijalnu skrb, prema saznanjima prošlo je do sada 15 rješenja, trebalo bi biti barem 30
kako bi program zaživio. Jučer je kod mene u uredu bila jedna ekipa koja je radila u
programu koja želi osnovati Udrugu za pomoć starijim i nemoćnim ukoliko je grad
spreman pomoći im. Imamo iskustvo i pomoći ćemo im koliko budemo u mogućnosti.
Vijećnik Mario Delić podržava gradonačelnika u iznijetom ističući kako dobar dio
krivnje snosi vlast a dobar dio krivnje JLS. Dali je Ministarstvo financiralo ovaj
program sa 80 % a grad sa 20 % iznosa sredstava , koliko je tu plaća, dali je ravnatelj
CK prebačen na platnu listu ovih djelatnika.
Gradonačelnik ukratko pojašnjava da je voditeljica programa Zdravka Plazonić ostala
tu raditi mjesec dana, sređuje papirologiju da program opstane.
Ravntelj CK nije na toj platnoj listi, tu su plaće za 12 djelatnika iz programa.
2. Mario Delić pita gradonačelnika za izgradnju prometnice put Vinarije tko, kako
i zašto je dao suglasnost na izgradnju iste na cjevovodu čije je izmještanje dosta
koštalo, na čiju je to štetu,
Gradonačelnik je pitao Maria Delića kako vi kao firma ne znate kuda idu cijevi, kako
ste dozvolili da se to gradi a optužujuete Gradsku upravu za to. Mario Delić navodi da
nije zadovoljan odgovorom te traži pismeni odgovor.
Gradonačelnik odgovara da je grad uključen u izgradnju ulice te da se sve radi kako
treba. Predsjednik G.V. g. Ante Turudić zaključuje raspravu, prelazimo na dnevni red,
materijale ste dobili u otvorenom roku nije bilo amandmana pa prelazimo na dnevni
red.
Ad/2. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
22. 04. 2014. god.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić daje na raspravu navedenu točku dnevnog reda.
Vijećnica Stipana Gutić Biuk daje primjedbu na zapisnik, na prošloj sjednici je
postavila dva pitanja, a nije dobila pismeni odgovor., te traži da joj se dostavi pismeni
odgovor. Predsjednik G.V. navodi kako se pismeni odgovori dostavljaju njemu, a onnda
ih on dostavlja vijećnicima, a za danas ih nisam dobio. Predsjednik G.V. dalje
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napominje kako se sjednice snimaju , da su snimke dostupne svakom vijećniku, da ih
može poslužati. Ovdje su bitmi zaključci i odluke koje se donose.
Vijećnik Mario Delić daje primjedbu na zapisnik, onaj tko ga piše da piše konkretno
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
22. 04. 2014. god.
Ad/3. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Vrlika za 2013. god.
Predsjednik G.V daje Anti Grabiću da pojasni navedeni izvještaj. Ante Grabić iznosi da
je gradonačelnik po zakonu dužan do 30. 05. 2014. godine podnijeti Gradskom vijeću
Grada Vrlika godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, tako i radimo.
Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 9.887.500 a ostvareni su u iznosu od 9.005.117
što iznosi 91 % izvršenja od planiranog. Rashodi su planirani u iznosu od 9.785700 a
ostvareni su u iznosu od 9.282.283 što iznosi 95 % izvršenja od planiranog. Ante Grabić
po stavkama dalje pojašnjava prihode i rashode. Nakon izlaganja predsjednik G.V.
daje na raspravu navedeni izvještaj.
Vijećnik Mario Delić – nadovezat ću se na prethodnu točku da mi ovdje donosimo važne
odluke koje se trebaju nalaziti na našoj web stranici a ne nalaze se, o čemu mi pričamo,
što ovdje donosimo, naši građani ne znaju , nisu obaviješteni o tome. Ako pratimo našu
objavu građani bi trebali znati sve. Neka se nekome plati tko će urediti našu stranicu,
npr. ova sjednica bi u roku od 48 sati trebala biti oglašena. Mario Delić daje primjedbu
na preveliku stavku za promidžbu, na što se odnosi. Zatim stavka nefinancijske imovine.
Ante Grabić pojašnjava da se to odnosi na izgradnju Veslačkog kampa i na
reklamiranje. Mario Delić traži da mu se dostavi pismeni odgovor. Mario Delić traži
pojašnjenje stavke naknade za rad predstavničkih tijela. Ante Grabić odgovara da se to
odnosi na nkanade za vijećnike.
Mario Delić iznosi saznanje za jednu obitelj (Zorana Jakelič) koja je od države dobila
potporu za stambeno zbrinjavanje a da grad tu nije odradio dio svog posla.
Branko Maras dogradonačelnik pojašnjava situaciju obitelji Jakelić, oni su htjeli graditi
kuću na parceli koja nije u građevnoj zoni, išli smo na izmjene i dopune PPU Grada a
Ministarstvo poljopreivrede nam nije dalo suglasnost na tu česticu.
Vijećnica Rajka Vukušić u svezi sredstava za ŠRC koliko se izdvaja a sve je u rasulu.
Ante Grabić pojašnjava u to spadaju troškovi struje vode, održavanja igrališta i jedan
uposleni djelatnik tokom godine njegova plaća.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić kaže ovo je samo putokaz kako smo prošlu godinu
planirali i kako smo koju stavku izvršavali.
Rajka Vukušić daje primjedbu na veliku stavku za javne površine a naš narod otpad
baca pored kontejnera, trebalo bi da komunalni redar barem jednom mjesečno iziđe na
teren da ih opmene. Većinom glasova za uz tri glasa protiv prihvaća se navedeno
izvješće. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrlika za 2013. god.
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Ad/4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava poslovanja za 2013. god.
Ante Grabić pojašnjava navedenu odluku koju smo zakonom dužni donijeti.
Iznosi da je stanje višak manjak prihoda na dan 31. 12. 2013. god.:
višak prihoda poslovanja iznosio je 2.630.489,10 kn, manjak prihoda od nefinancijske
imovine iznosio je 5.017.129,17 kn, višak primitaka od nefinancijske imovine iznosio je
216.666,68 kn. Dalje navodi da će se iz viška prihoda poslovanja te iz viška prihoda od
financijske imovine pokriti manjak prihoda od nefinancijske imovine koji iznosi
2.847.155,78 kn. Većinom glasova za uz tri glasa protiv prihvaćena je navedena odluka.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. god.
Ad/5. Razmatranje izvješća o poslovanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Grada Vrlika za 2013. god.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić navodi kako su proračunski i izvanproračunski
korisnici dužni dostavljati G.V. svoja izvješća o poslovanju.
1. G.D.C.K.
Jure Plazonić ukratko pojašnjava navedeno izvješće., za program
„Pomoć u kući“ dpznačena sredstva su namjenski utrošena. Prikupljamo
dokumentaciju za korisnike, licencu smo dobili, uskoro će biti izdana rješenja, oko 25
rješenja, a koliko će biti radnika uposleno to ne ovisi o nama nego o broju korisnika.
Mario Delić pita koliko tu ima plaća i dali tu spada i ravnatelj CK. Jure Plazonić
odgovara da su tu plaće za 12 djelatnika programa Pomoć u kući , tu ne spada plaća
ravnatelja CK. Zatim je većinom glasova za uz tri glasa protiv ptihvaćeno izvješće
G.D.C.K. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o poslovanju G.D.C.K. Vrlika za 2013. god.
2. KUU Milan Begović Vrlika
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić napominje vijećnicima kako su izvješće svi dobili u
materijalima, sve je pregledno. Zatim je većinom glasova za uz tri glasa protiv isto
prihvaćeno. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješče o poslovanju KUU „Milan Begović“ Vrlika za 2013. god.
3. DV „Zvončić Vrlika
Predsjednik G.V. ističe da su u izvješću precizno navedeni rezultati. Većinom glasoa za
uz jedan glas protiv isto je prihvaćeno. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o poslovanju DV „Zvončić“ Vrlika za 2013. god.
4. HNK Vrlika
Predsjednik G.V. navodi kako je izvješće po stavkama dosta pregledno.
Te je većinom glasova za uz dva glasa protiv i jedan suzdržani glas prihvaćeno. Po
izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
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Prihvaća se izvješće o poslovanju HNK Vrlika za 2013. god.
5. Gradska knjižnica Vrlika
Predsjednik G.V. daje na raspravu navedeno izvješće.
Vijećnica Rajka Vukušić pita tko vrši knjigovodstvene usluge?
Ante Grabić je odgoovorio da knjigovođa vrši te usluge. Zatim je izvješće jednoglasno
prihvaćeno. Po izvršenoj raspravi gradsko vijeće donosi:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o poslovanju Gradske knjižnice za 2013. god.
6. HVIDR-a Vrlika
Po izvršenoj raspravi izvješće je jefnoglasno prihvaćeno, te je Gradsko vijeće donijelo
slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o poslovanju HVIDR-a Vrlika za 2013. god.
7. Ustanova ŠRC „Česma“ Vrlika
Predsjednik G.V.daje kratko pojašnjenje, pojedinačno po stavkama se vidi na što su se
trošila sredstva.
Mario Delić pita koliko je tu plaća za redovan rad. Ante Grabić pojašnjava, tu su bile
plaće za dva radnika i ravnatelja (Jakov Romić i Milan Lelas) i ravnatelja (Nikola
Uzun). Te je izvješće većinom glasova za uz tri glasa protiv prihvaćeno. Po izvršenoj
raspravi Gradsko vijeće donosi slijedeći:
Z a k l j uč a k
Prihvaća se izvješće o poslovanju Ustanove ŠRC „Česma“ Vrlika za 2013. god.
8. DVD Vrlika
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić ističe da je izvješće precizno i detaljno.
Vijećnica Stipana Gutić Biuk pita za stavku darovi za djecu na koga se to odnosi. Ante
Grabić odgovara, darovi za djecu su za Antu Tarle, za troje djece. Većinom glasova za
uz tri glasa suzdržana prihvaćeno je izvješće. Nakon rasprave Gradsko vijeće donosi
slijedeći.
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o poslovanju DVD Vrlika za 2013. god.
Sjednica završila sa radom u 11,30 sati

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

