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Vrlika, 20. ožujak 2019. godine
GRADSKOM VIJEĆU
PREDMET:Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje
srpanj-prosinac 2018. godine,
- dostavlja se
Poštovana predsjednice Gradskog vijeća, gradske vijećnice i vijećnici,
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 49. Statuta Grada
Vrlike podnosim polugodišnje izvješće o svom radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018.
godine.
Da biste lakše pratili ovo izvješće kronološki ću Vam navesti bitne aktivnosti koje smo
provodili tijekom predmetnog razdoblja:
-

od važnijih projekata izdvojiti ću slijedeće:
-uređenje ulice Milana Begovića u kojoj je potpuno uređena nova kanalizacija
te u jednom dijelu ulice postavljena granitna kocka a u drugom dijelu novi
asfaltni sloj. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosila je s PDV-om
945.658,58 kn.
-uređenje parkinga kod školske zgrade za što je izdvojeno s PDV-om
569.649,56 kn.
-uređen je prostor ispred Crvenog križa, vrijednost radova s PDV-om iznosila
je 81.486,75 kn.
-u uređenje tržnice uložili smo zajedno s PDV-om 72.188,50 kn.
-završena je i blagoslovljena mrtvačnica na groblju sv. Josipa u Ježeviću.
Vrijednost radova bez PDV-a iznosila je 498.000,00 kn.
-kroz program Zaželi zaposlene su 24 osobe, od čega 23 osobe na 24 mjeseca
te voditeljica na 30 mjeseci. Programom je organizirana skrb za 92 korinika.
Stedstva za provrdbu projekta u iznosu od 3.854.418,83 kn osigurana su iz
socijalnog fonda EU.
-nakon provedenog javnog natječaja i evoluacije pristiglih ponuda potpisan je
ugovor o izvođenju radova s tvrtkom M-P Beton d.o.o. Vrijednost ugovorenih
radova iznosi s PDV-om 23.997.116,90 kn. Podsjećam da je 19.454.872,19 kn
odnosno 87,74 % cijele investicije osigurano iz Fonda za regionalni razvoj
EU.
-sredstvima Hrvatskih voda izgrađen je novi most preko potoka u Vrličkom
polju te jedan propust.
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-za potrebe proširenja groblja sv. Petra u Vrlici kupljeno je 5.700 m2
zemljišta.
-ove godine uložili smo značajnija sredstva u adventsko kićenje grada i
kupnju dviju kućica.

EU PROJEKTI
- Planinarski dom "Crvene grede" prijavljen na natječaj 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna
vrijednost projekta 8.860.277,01 kuna

-Inicijativom WiFi4EU u općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup
za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice,
zdravstveni centri i muzeji. Na prvi poziv, za koji se izdvojilo 42 milijuna eura,
prijavilo se preko 13.000 općina i gradova diljem Europe. Način dobijanja 15.000 eura
bio je "najbrži prst" na kojem je bilo uspješan i Grad Vrlika.

- sa općinom Prozor-Rama iz BIH i Općinom Tivat iz Crne Gore prijavljen projekt
"Joint waves 2" na drugi prekogranični poziv “Interreg IPA Cross-border Cooperation
Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020”. Vrijednost
projekta 1.994.708,00 eura

- sa razvojnom agencijom iz Prozor-Rama iz BIH i razvojnom agencijom Splitsko
dalmatinske županije prijavljen još jedan prekogranični projekt na poziv “Interreg IPA
Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro
2014-2020”. Kroz ovaj project Grad Vrlika prijavio turistički vlakić.

Preko Lokalne akcijske grupe “Cetinska Krajina” prijavljene dvije turističke
šetnjice
“Uređenje pješačke staze od Vrančića do sportskog penjališta Prozor” i
“Uređenjepješačke staze Biukova gradina” na natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2
„Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastructure”.
Vrijednost projekata iznosi 864.327,50 kuna
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DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Iz područja društveni djelatnosti izdvajamo slijedeće aktivnosti i mjere iz predmetnog
razdoblja:
-

raspisan natječaj za stipendije u akademskoj godini 2018./2019.
isplaćene sve stipendije za prethodnu akademsku godinu.
kupljene potrebne knjige za sve učenike osnovne škole.
redovito se isplaćuju naknade za svako novorođeno dijete,
krajem godine donesena je nova odluka s uvećanim iznosima za svako
novorođenče.
pomaže se rad svih udruga koje djeluju na području našega Grada,
nastavak sufinanciranja lokalnog prijevoza i prijevoza učenika srednjih škola.
i dalje se provodi program Pomoći u kući starijim osobama,
obilježeno stradavanje pripadnika PUMA na Dinari,
posjetom Velom vrhu obilježena pobjeda Vrličkih branitelja u kojoj je svoj
život položio Petar Varnica.
organiziran odlazak u Vukovar.
na prošlogodišnjem Sajmu poduzetništva u općini Prozor-Rama Grad je bio
partner.
na kraju zahvaljujem se Gradskom vijeću na potpori tijekom predmetnog
razdoblja te jednoglasno donešenom Proračunu za 2019. godinu.

NORMATIVNE DJELATNOSTI
U promatranom razdoblju održano je 6 sjednica Gradskog vijeća Grada Vrlike gdje
sam kao predlagatelj Gradskom vijeću predložio niz akata, a koji su usvojeni u
predstavničkom tijelu. Na sjednicama Gradskog vijeća Grada Vrlike usvojeni su sljedeći akti:
32 odluka, 14 zaključaka, 2 izvještaja.
Kao gradonačelnik Grada Vrlike u promatranom razdoblju zajedno sa svojim zamjenikom
donio sam niz odluka, rješenja, preporuka, suglasnosti, programa, javnih poziva i potvrda. U
promatranom razdoblju raznim javnopravnim tijelima upućen je veliki broj podnesaka
gospodarske, socijalne i administrativno-upravne problematike. Sa svojim zamjenikom,
pročelnikom, voditeljima odsjeka u gradskoj upravi Grada Vrlike te direktorima gradskih
poduzeća i turističke zajednice održao sam 20 kolegija na kojima su doneseni razni zaključci.

S poštovanjem,
Gradonačelnik:
Jure Plazonić
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