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GRADSKO VIJEĆE
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Vrlika, 15. 09. 2014. god.
Z A P I S N I K
Sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 15. 09. 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 10. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulima za
hrvatsku državu. Zatim se prelazi na :
Vijećnička pitanja:
1. Vijećnik Mario Delič postavlja pitanje gradonačelniku:
Dali se deponira smeće iz Makarske na deponij Poljanak dali je u dogovoru sa
Fondom za zštitu okoliša, te dali je sklopljen Ugovor s Makarskom za odlaganje
istog.
Odgovarajući na pitanje gradonačelnik naglašava da je ugovor sklopljen s Makarskom
o depniranju 1000 m3 komunalnog otpada naglašavajući o obvezi grada o deponiranju
smeća iz Makarske po prvom ugovoru sklopljenom s Fondom za zaštitu okoliša još
2005. goidne.
2. Vijećnik Čedomir Babić postavljajući pitanje gardonačelniku navodi kako je
grad od Fonda za zaštitu okoliša dobio veliki novac te da ni jednim dijelom nije
uložio u naselje Otišić navodeći seoske puteve i mjesno groblje .
Odgovarajući na postavljeno pitanje gradonačelnik navodi da grad nije dobio novac od
Fonda nego je Fond financirao nabavku komunalne opreme i strojeva.
Što se tiče lokalnih puteva u planu je popravak istih nasipanjem žala, a što se tiče
groblja grad je financirao obnovu istog
3. Vijećnica Antonia Lelas postavlja pitanje o saniranju poljskih puteva u Paško
polju (Brzica) navodeći kako je isti bio uređen ali je uništen vremenskim
neogodama.
Dajući odgovor na postavljeno pitanje navodi da su poljski putevi bili više puta sanirani
i Brzica te da će se ponovno popraviti.
Vijećnica Antonia Lelas postavljajući pitanje gradonačelniku navodi nerad
gradske uprave napominjući izdavanje određenih potvrda posebno napominje
primjer Ante Ristovskog koji je tražio pismenu potvrdu o neisplaćenoj stipendiji
a nije je dobio.
Na postavljeno pitanje odgovoe je dao Voditelj odjela za društvene djelatnosti g.
Jure Plazonić.

-2Potvrda je napisana , bio je dogovor da će on doći predići ali nije došao.
Vijećnica Antonia Lelas dalje navodi kako su tražili potvrdu o neisplaćenim
vijećničkim naknadama ali je nisu dobili, danas opet tražimo pisanim putem.
4. Vijećnica Sipana Gutić-Biuk postavlja pitanje o Agenciji Vrla, čime se ona bavi i
koje su joj daljnje namjere.
Vijećnica Stipana Gutić-Biuk dalje pita gradonačelnika zašto im se ne
dostavljaju pismeni odgovori na pitanja koje su tražili, te zašto se današnja
sjednica ne snima.
Gradonačelnik daje odgovor na pitanje o Agenciji Vrla da ista radi na poslovima za
koje je osnovana i to vrlo uspješno.
Što se tiče pismenih odgoovora na vijećnička pitanja ista se daju.
Odgovarajući na pitanje za snimanja sjednica napominje da su razlog tehnički
problemi.
Vijećnica Antonia Lelas postavlja pitanje za vijećničke naknade kad će iste biti
isplaćene.
Predsjednik G.V. i gradonačelnik su dali odgovor da će iste biti uskoro isplaćene.
Dalje se prelazi na
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća.
Prihvaćanje zapisnika sa 9. Svečane sjednice Gradskog vijeća.
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vrlike za 2014.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vrlike za 2013. god.

Predsjednik G.V. navodi ispravku zapisnika sa 9. Svečane sjednice zbog tehničkih
pogrešaka. Budući da nije pristigao niti jedan amndman dnevni red je jednoglasno
prihvaćen.
Ad/1 Prihvaćanje zapisnika sa 8, sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik G.V. navodi da se zapisnici objedine, ako ima nekih tehničkih pogrešaka
da se isprave, bitno je da se donose odluke i zaključci.
Vijećnik Mario Delić daje primjedbu na zapisnik sa 8. sjednice u njegovom drugom
vijećničkom pitanju, po pitanju spora sa obitelji Oklopčić i Kojundžić da se izbrišu
riječi „zašto to nije vodio odvjetnik“ jer on to nije pitao.
Ad/2 prihvaćanje zapisnika sa 9. Svečane sjednice Gradskog vijeća
Po izvršenoj raspravi prihaćaju se zapisnici sa 8. I 9. Svečane sjednice Gradskog vijeća.
Ad/3 Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vrlike za 2014.
Predsjednik G.V. daje riječ Anti Grabiću voditelju odjela za proračun i financije.
Ante Grabić napominje ovo kao zakonsku obvezu, dalje pojašnjava prihode i rashode
po stavkama. Ostvarili smo višak poslovanja. Najznačajniji prihodi su nam prihodi od
imovine.
Predsjednik G.V. navodi da je ovo stvarno stanje što se desilo ne možemo ništa
mijenjati.
Po izvršenoj raspravi većinom glasova za uz 4 suzdržana glasa prihvaća se polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrlike za 2014. god.

-3Ad/4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vrlike za 2013. god.
Predsjednik G.V. daje na raspravu navedeno izvješće.
Ante Grabić pojašnjava ukratko , djelatnici ureda za reviziju bili su kod nas oko mjesec
dana u kontroli, poslije smo im dostavljali faksom traženu dokumentaciju kako bi mogli
obaviti kontrolu i sastaviti izvješće. Stvar je tehnička, određenih nepravilnosti ima.
Predsjednik G.V. navodi da je obveza revizije da svake godine vrši kontrolu poslovanja.
Bitno je da nitko protuzakonito ne uzima novac.
Zatim je većinom glasova za uz četiri (4) suzdržana glasa prihvaćeno navedeno izvješće.
Predsjednik G.V. napominje vijećnicima da ćemo imati još jednu sjednicu do Ružarice.
Zatim predlaže za nagradu Grada da se dodjeli Vedranu Stipčević , za dugogodišnje
bavljenje konjičkim sportom, te postizanje uspjeha na konjičkim utrkamana, na
idućoj sjednici ćemo o tome raspravljati.
Sjednica završila sa radom u 10,40 sati.

Zapisničar
Ana Klepo, v.r.

Predsjednik GV
Ante Turudić, dipl. iur., v.r.

