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GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:
021-05/14-01/57
UR.BROJ: 2175-06/14-01
Vrlika, 30. 06. 2014. god.
Z A P I S N I K
Sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 30. 06. 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 8. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulima za
hrvatsku državu.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić utvrđuje da je na sjednici nazčno 11 od 12 vijećnika
te da se može početi sa radom.
Prije prelaska na dnevni red imamo točku vijećnička pitanja, istu daje na raspravu.
Vijećnik Mario Delić iznosi primjedbu na zapisnik sa prethodne sjednice gradskog
vijeća.
Predsjednik G.V. govori vijećnicima da vijećnićka pitanja nisu u dnevnom redu, kad
bude dnevni red tada će se dati primjedbu na zapisnik.
1. Vijećnička pitanja.
1. Vijećnik Mario Delić postavlja pitanje gradonačelniku i predsjedniku G.V.
zašto rad Gradskog vijeća nije dostupan javnosti, zašto se ne oglašava na oglasnoj ploči,
na web stranici grada, ne objavljuje se mi tu nemamo što kriti. Mi se kao stranka
maltretiramo, objavljujemo a grad i gradske službe to ne rade.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić odgovara da se to objavljuje u službeno glasniku i na
stranicama grada. Gradonačelnik kaže da se mi pridržavamo poslovnika, objevljujemo
sve u službenom glasniku koji je mjerodavan.
Mario Delić ponovno pita što radite vi i vaši službenici gradonačelniče, ne radite nište,
ne objavljuje se rad Gradskog vijeća.
2. Mario Delić pita zašto Grad vodi sudski spor sa obitelji Oklopčić radi puta.
Koliko košta ta parnica , dali su rokovi izvijesni.
Gradonačelnik odgovara taj je postupak dug, našla su se dvojica koja spore prava jedan
drugome, nadam se da će se to privestti kraju da će se dogovoriti.
Dogradonačelnik Branko Maras ukratko pojašnjava da je državno odvjetništvo tražilo
od nas da nnastavimo postupak, jer je to javnoprometna površina pa smo mi morali
voditi postupak.
Vijećnica Stipana Gotić-Biuk postavlja pitanje gradonačelniku:
1. Zašto je direktor Turističke zajednice koristio privatno vozilo u službene svrhe te
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dali će manjak poslovanja po izvješću grad podmiriti iz proračuna. Traži da joj se
dostavi pismeni odgovor .
Gradonačelnik joj odgovara po vašoj kaznenoj prijavi dolaze stručnjaci i vještaci pa će
se sve utvrditi, što se tiče duga on nije ispoštovan.
2. Stipana Gutić Biuk traži da se izmjeni odluka o povećanju cijene vrtića za
roditelje koji imaju jedno, dvoje ili troje djece da ne bude svima ista cijena.
Jure Plazonić predlaže da se o ovome raspravvi kad bude na redu ta točka.
Gradonačelnik odgovara kako se išlo na minimalnu cijenu, a ako ste se organizirali da
vrtić radi puno radno vrijeme tkoće to financiratiStipana Gutić Biuk iznosi prijedlog da cijena vrtića za prvo dijete bude 300 kuna, za
drugo dijete 200 kuna i za treće dijete 100 kuna, te da školska pedagoginja dođe u vrtuć
bar jednom mjesečno da uoči probleme. U vrtiču se ništa ne radi, djeca ne idu na izlete a
tražite povećanje cijene, a tete primaju plaću za osmosatno radno vrijeme.
Vijećnik Čedomir Babić postavlja pitanja gradonačelniku
1. Zašto grad ne ulaže novac u izgradnju staračkog doma koji je neophodan a ne u
gradnju hotela za veslače.
Gradonačelnik je odgovorio da se projekt izgradnje hotela financira iz pristupnih
fondova i da se treba odraditi. Za izgradnju staračkog doma imamo zainteresiranih a to
je velika investicija. Čedomr Babić traži da mu se dostavi pismeni odgovor.
2. Čedomir Babić poszavlja pitanje gradonačelniku kad će grad početi financirati
proširenej groblja sv. Nikole u Vrlici, kljudi se interesiraju nemaju se gdje pokopati.
Gradonačelnik ga pita koliko ima zainteresiranih ljudi, on je rekao oko 20.
Dalje gradonačelnik odgovara da se pokušava riješiti taj problem, imamo još i ostala
groblja ( Vrlika sv. Petar, Maovice i Ježević). Moramo napraviti plan po kojem ćemo u
određenom vremenskom razdoblju te probleme riješavati.
Vijećnik Čedomir Babić traži pismeni odgovor.
Dogradonačelnik Branko Maras odgovara tek od danas kad donesemo odluku o
izmjenama i dopunama Prostornog plana moćemo nešto napraviti, do danas nismo ni
mogli.
Vijećnica Antonia Lelas postavlja pitanja gradonačelniku:
1. Zašto nije počela obnova zgrade u ulici Milana Begovića gdje je i moj stan,
narušava ugled grada.
Gradonačelnik daje odgovor da se pokušavalo dogovoriti s Ministarstvom da to
preuzme, ali nismo dobili odgovor.
2. Antonia Lelas traži pismnni odgovor, moli da joj se dosatavi sva dokumentacija
za Ustanovu ŠRC Česma i to: ugovor o građenju, privremene situacije, građevinska
knjiga, ugovor o nadzoru.
3. Zašto je socijalna politika grada na niskoj razini, zašto se ne pomogne socijalno
ugroženim obiteljima (obitelji pok. Slobodana Škalic, obitelji Ive Perkovića ), zašto se
studentima ne isplaćuju stupendije.
Gradonačelnik daje odgovor, tko god se nama obratio za pomoć mi smo mu pomogli
koliko god smo mogli. Ove godine idemo u nabavku udžbenika za učenike osnovne
škole, sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola, uvodimo program javnih
radova gdje ćemo uposliti određeni broj ljudi.
Antonia Lelas kaže kako je to sve super a zašto se na neki način bar za Božić ne
pomogne onima koji imaju zdravstvenih problema npr. moja sestra Žana, Marina Rebić
koja se veseli nekoj sitnici.
Zatim se prelazi na slijedeći:
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2. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
30. 05. 2014. god.
3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja Grada Vrlike.
4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrlika za 2014. god.
5. Prijedlog Odluke o ustupanju kapitalne imovine pontona i katamarana Ustanovi
ŠRC „Česma“.
6. Prijedlog Odluke o ustupanju kapitalne imovine-komunalnog vozila za prijevoz
kontejnera za glomazni otpad trgovačko društvu EKO Vrlika d.o.o. za komunalne
djelatnosti.
7. Prijedlog Odluke o ustupanju kapitalne imovine-višenamjenskog vozila za čišćenje
ulica trgovačkom društvu EKO Vrlika d.o.o. za komunalne djelatnosti.
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne zaštite za 2014. god.
9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. god.
10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. god.
11. Prijedlog Programa razdiobe sredstava u okviru Proračunskih sredstava
namjenjenih za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge krajnjim
korisnicima za 2014. god.
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Vrlika za
2013. god.
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Vrlike za 2013. god.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na povećanje cijene šestosatnog programa
Dječjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika.
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na cijenu osmosatnog programa Dječjeg
Vrtića „Zvončić“ Vrlika.
Dnwvni red je prihvaćen većinom glasova za uz tri suzdržana glasa.
Ad/2. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
30. 05. 2014. god.
Vijećnik Mario Delić daje primjedbu na zapisnik, da se uvrsti rezultat glasovanja u
zapisnik, sve se prihvaća a ne piše koliko glasova za a koliko protiv.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić kaže znate da ja to uvijek naglašavam, treba ući u
zapisnik a imamo i snimanje.
Yijećnica Stipana Gutić Biuk kaže da je i na prošloj sjednici tražila da joj se dostavi
pismnei odgovor na pitanja a nije dobila. Odgovor.
Predsjednik G.V.g. Ante Turudić apelira da se dostavi odgovor.
Te se zapisnik prihvaća s napomenama.
Ad/3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja Grada Vrlike.
Dogradonačelnik Branko Maras pojašnjava navedenu odluku.. Postupak izrade PPU je
propisan zakonom o prostornom uređenju, usklađuje se s PP Županije,
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provedene su dvije rasprave gdje su mogli sudjelovati svi vijećnici, župan je potpisao
suglasnost na izmjene i dopune.
Po izvršenoj raspravi većinom glasova za uz 4 suzdržana glasa prihvaćena je Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada.
Ad/4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrlika za 2014. god.
Ante Grabić ukratko pojašnjava navedenu točku. Došlo je do promjena ovisno o
financijskoj snazi grada, povećali su se prihodi a isto tako i rashodi. Uveli smo novi
program obnova Doma kulture u visini od 750.000,00 kuna koji će se sufinancirati
sredstvuma iz pristupnih fondova. Uveli smo Program javnih radova, smanjili smo
program uređenja stare čitaonice smo smanjili, zatim program pomoć u kući.Sastavni
dio ovog proračuna su: plan razvojnih programa, projekcije proračuna, a oni su
usklađeni sa proračunom.Nakon izlaganja predsjednik G.v. daje na raspravu prijedlog.
Vijećnik Mario Delić daje primjedbu na smanjenje programa uređenja stare čitaonice,
na primarnu zdravstvenu zaštitu zašto grad nije ništa poduzeo po tom pitanju. Za
program pomoć u kući pita što će biti sa ženama koje su same registrirale udrugu.
Jure Plazonić pojašnjava što se tiče primarne zdravstvene zaštite po zakonu liječnik koji
je prijavljen u Vrlici može obavljati pripravnost a onaj koji nije nije obavezan i ne želii.
Jure Plazonić dalje odgovara za program pomoć u kući što će biti s njim to ne ovisi o
nama nego o broju korisnika, CK je dobio licencu za rad, Centar za socijalnu skrb je
izdao oko 30 rješenja za korisnike.
Nakon zaključenja rasprave većinom je glasova (7 za i 4 suzdržana od 12) usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama proračuna grada Vrlika za 2914. god.
Ad/5. Prijedlog Odluke o ustupanju kapitalne imovine pontona i katamarana Ustanovi
ŠRC „Česma“.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić ukratko pojašnjava vijećnicima znate o čemu se radi,
tu je navedena i vrijednost, amandman niti jedan nije pristigao u zakonskom roku.
Nakon zaključene rasprave većinom glasova za uz 4 suzdržana glasa od 12 usvojena je
Odluka o ustupanju kapitalne imovine pontona i katamarana Ustanovi ŠRC
„ Česma“ Vrlika.
Ad/6. Prijedlog Odluke o ustupanju kapitalne imovine-komunalnog vozila za prijevoz
kontejnera za glomazni otpad trgovačkom društvu EKO Vrlika d.o.o. za
komunalne djelatnosti.
Ante Grabić ukratko pojašnjava navedeni prijedlog odluke. Zatim je nakon zaključene
rasprave jednoglasno usvojena Odluka o ustupanju kapitalne imovine-komunalnog
vozila za prijevoz kontejnera za glomazni otpad trgovačkom društvu EKO Vrlika d.o.o.
za komunalne djelatnosti.
Ad/7. Prijedlog Odluke o ustupanju kapitalne imovine-višenamjenskog vozila za
čišćenje ulica trgovačkom društvu EKO Vrlika d.o.o. za komunalne djelatnosti.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić napominje vijećnicima kako je ovo samo razdioba
imovine u ova dva poduzeća. Po izvršenoj raspravi jednoglasno je usvojena Odluka o
ustupanju kapitalne imovine-višenamjenskog vozila za čišćenje ulica trgovačkom
društvu EKO Vrlika d.o.o. za komunalne djelatnosti.
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Ad/8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne zaštite za 2014. god.
Jure Plazonić pojašnjava izmjene programa, kako se mijenja proračun tako i oaj
program mijenja. Stavka pomoć u naravi se mijenja jer i ove godine idemo u nabavku
udženika za osnovnu školu, imamo jednokratne pomoći socijalno ugroženima, program
pomoć u kući je smanjen. Nakon zaključenja rasprave većinom glasova za uz 4
suzdržana glasa usvojene su ozmjene i dopune Programa socijalne zaštite za 2014. god.
Ad/9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. god.
Dogradonačelnik Branko Maras pojašnjava izmjene i dopune programa koje se vrše u
skladu sa izmjenama i dopunama proračuna., jedino smo umanjili stavku za uređenje
groblja. Po izvršenoj raspravi većinom glasova za uz 4 glasa suzdržana prihvaćaju se
izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. god.
Ad/10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. god.
Branko Maras pojašnjava navedeni program koji se mijenja isto u skladu s
proračunom.
Jedino smo umanjili stavku za javnu rasvjetu, proveli smo natječaj. Zatim se većinom
glasova za uz 4 glasa protiv usvajaju izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god.
Ad/11. Prijedlog Programa razdiobe sredstava u okviru Proračunskih sredstava
namjenjenih za šport, kulturu, religiju, politiku i ostale udruge krajnjim
korisnicima za 2014. god.
Predsjednik G.V napominje vijećnicima da su program dobili u pismenom obliku, mogli
ste ga razraditi, daje riječ prdlagatelju g. Juri Plazonić. Krajem svake godine šaljemo
pozive svim udrugama da dostave programe kako bi ih mogli uvrstiti u proračun za
slijedeću godinu. Nakon rasprave većinom glasova za uz 4 glasa suzdržana usvaja se
Program razdiobe sredstava u okviru Proračunskih sredstava namijenjenih za šport,
kulturu, religiju, politiku i ostale udruge krajnjim korisnicima za 2014, god.
Ad/12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Vrlika
za 2013. god.
predsjednik G.V. daje na raspravu navedeni prijedlog. Po izvvršenoj raspravi većinom
glasova za uz 3 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom usvaja se Zaključak o prihvaćanju
izvješća o radu Gradske knjižnice Vrlika za 2013. god.
Ad/13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Vrlike za 2013. god.
Predsjednik G.V. daje na raspravu navedeno izvješće.
Vijećnica Stipana Gutić daje primjedbu na izvješće govoreći da je to jedan obični papir,
ovo je skraćeno izvješće, te predlaže da se ovo izvješće ne prihvaća dok se ne dobije
nalaz revizije. Predsjednik G.V. daje na raspravu izvješće po navedenim pokazateljima.
Po izvršenoj raspravi većinom glasova za uz 4 glasa protiv usvaja se zaključak o
prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Vrlika za
2013. god.
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Ad/14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na povećanje cijene šestosatnog
programa Dječjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika.
Predsjednik G.V. daje na raspravu navedenu odluku o povećanju cijene vrtića.
Vijećnik Mario Delić predlaže da se razlika u povećanju cijene vrtića subvencionira
iz gradskog proračuna a ne da ide na teret roditeljima.
Jure Plazonić pojašnjava mi znamo koliko ima dice u vrtiću, kolika je cijena vrtića a
kolika je subvencija roditelja, te kolika obveza ostaje gradu.
Predsjednik G.V. navodi da bi bilo dobro da grad pomaže socijalno ugroženim
obiteljima, a to je vidljivo.
Vijećnica Stipana Gutić postavlja pitanje odakle Vam pravo da uspoređujete cijenu
vrtića sa drugim gradovima. Mi tražimo jedan sastanak Upravnog vijeća i sa
roditeljima pa da se dogovorimo. Jure Plazonić iznosi kako je bio održan roditeljski
sastanak pa se isto nismo uspili dogovoriti.
Vijećnica Stipana Gutić traži da cijena vrtića ne bude ista roditeljima koji imaju troje
djece kao i onima koji imaju jedno dijete u vrtiću.
Jure Plazonić napominje da će od 01. 09. 2014. biti uveden novi pravilnik o plaćanju.
Po izvršenoj raspravi većinom glasova za uz 4 glasa protiv usvaja se Odluka o davanju
suglasnosti na povećanje cijene šestosatnog programa Dječijeg vrtića „Zvončić“ Vrlika.
Ad/15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na cijenu osmosatnog programa Dječjeg
vrtića „Zvončić“ Vrlika.
Jure Plazonić pojašnjava navedenu točku, uvođenjem ovog programa i jednog toplog
obroka treba se primiti još jedna djelatnica.
Vijećnica Stipana Gutić predlaže da se izmijeni ova odluka gdje ćese kuhati za tu djecu,
treba kuhinja, 450 kuna je puno, bila bi realna cijena 350 kuna.
Jure Plazonić navodi kako grad pokriva plaće djelatnika, režije i materijalne troškove, a
roditelji participiraju hranu.
Stipana Gutić postavlja pitanje zašto vrtić ne radi dok je teta na seminaru, zašto se ne
nađe zamjena.
Po izvršenoj raspravi većinom glasova za uz 4 glasa protiv usvaja se Odluka o davanju
suglasnosti na cijenu osmosatnog programa Dječjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika.
Dopredsjednik G.V. Goran Gutić iznosi prijedlog mještana Laktaca da im se priključi
voda, nekolkiko kuća im je obnovljeno, a i prije su od nas dobivali vodu , nama plaćali.

Sjednica završila sa radom u 12,00 sati

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

