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Vrlika, 5. rujna 2019. godine
GRADSKOM VIJEĆU
PREDMET: Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje
siječanj-lipanj 2019. 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:

Ovo proračunsko razdoblje započeli smo potpisivanjem Ugovora o stipendiranju 27 redovitih
studenata. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje listopad 2018. - srpanj 2019. godine, a za što
je u proračunu osigurano 135.000,00 kuna.
Početkom veljače u radnom posjetu Vrlici bio je dožupan Ante Šošić sa kojim smo
razgovarali o realizaciji kapitalnih projekata, posebno o izgradnji poslovnog inkubatora.
Kamen temeljac za izgradnju poslovnog inkubatora položen je 28. veljače 2019. godine u
nazočnosti dožupana Ante Šošića i županijskog pročelnika za gospodarstvo Anđelka
Katavića. Blagoslov kamena temeljca obavio je fra Ivan Šimunac. Ukupna vrijednost projekta
iznosi 25.750.675,80 kn, od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 19.454.872,19 kn. Radove
na objektu izvodi tvrtka MP Beton iz Solina.
Osim projekta Izgradnje poslovnog inkubatora u RZ Kosore Gradu Vrlici odobrena su
bespovratna novčana sredstva u iznosu od 3.854.418,83 HRK iz Europskog socijalnog fonda
za provedbu projekta „Zaželi“ – program zapošljavanja žena. Projekt se financira u
stopostotnom iznosu iz EU fondova. Kroz projekt su zaposlene 23 žene koje će raditi naredna
24 mjeseca te će pružati pomoć 92 krajnjih korisnika koji su većinom treće životne dobi.
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Zaposlene žene će se u tijeku provedbe projekta osposobiti/prekvalificirati za njegovateljicu,
kuharicu, pekaricu, krojačicu/šivačicu i gerontodomaćicu obzirom da na našem području
postoji Centar za rehablitaciju Fra Ante Sekelez koji upošljava navedenu skupinu zanimanja.
Krajnji korisnici svaki mjesec primaju poklon bon od 200 kuna u obliku mjesečnih kućanskih
higijenskih potrepština.
Tijekom ožujka objavljen je Program poticanja stočarstva, voćarstva i malog poduzetništva.
Zamjenik gradonačelnika sa suradnicima održao je sastanak u APN-u vezano za provedbu
programa poticajne stanogradnje.
Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, sa zamjenikom Antom Šošićem i
pročelnikom UO za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove Anđelkom Katavićem posjetio
je grad Vrliku. Na radnom sastanku održanom u Gradskoj vijećnici, dominirale su tri teme.
Riječ je o potpori Županije svima koji u Vrlici žele riješiti svoje stambeno pitanje putem
programa POS-a, izgradnji domova za umirovljenike i potpori Županije u dovršetku izgradnje
Poslovnog inkubatora u radnoj zoni Kosore. Županija će s 30-35 tisuća kuna pomoći
obiteljima zainteresiranima za kupnju POS-ovih stanova da provedu svoja financijska učešća
te na taj način riješili svoje stambeno pitanje. Također, župan je najavio i izgradnju i uređenje
doma za umirovljenike u gradu Vrlici, kako bi se smanjile liste čekanja za smještaj u domove
na području SDŽ, što će ujedno utjecati i na povećanje radnim mjesta te zasigurno i bolju
zdrastvenu skrb.
Obavljen je terenski izvid te sačinjeni elaborati za izvlaštenje zemljišta za potrebe
rekonstrukcije ceste D1 kod groblja sv. Petra u dužini od 0,7 km.
HEP Proizvodnja će izgraditi Sunčanu elektranu Vrlika Jug, jednu od prve četiri sunčane
elektrane u velikom investicijskom ciklusu u kojem će Hrvatska elektroprivreda do 2023.
godine uložiti 750 milijuna kuna. Napomenimo da je isti ugovor o pruzimanju potpisan
krajem prošle godine sa Franom Barbarićem, predsjednikom Uprave Hrvatske elektroprivrede
d.d., a projekt je razvio Grad Vrlika. Vrijednost ovog dijela investicije iznositi će 14,7
milijuna kuna a iznos priključne snage će biti 2,1 MW što je proizvodnja od 2.940.000 kWh
(potrošnja 1000 kućanstava).
Elektrana Vrlika Jug proizvodit će električnu energiju bez ugovora s HROTE-om o otkupu po
poticajnoj cijeni.
U MRRFEU potpisani su Ugovori o nepovratnim sredstvima u iznosu od 750.000,00 kuna, a
koja se odnose na dva projekta i to , 500 tisuća za sanaciju Kuće bratovštine II. faza i 250
tisuća za sanaciju Stojića mlinice kod vrličke Česme.
Počeli razgovori oko parka prirode Dinara
Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je dana 29. lipnja 2019. godine u Kninu
izložio hodogram aktivnosti s ciljem da Dinara postane Park prirode.
Hodogram aktivnosti će uključivati izradu stručnih podloga, zatim geodetskih podloga pa
usuglašavanje potrebne izjave za Hrvatski sabor te na kraju stavljanje na javni uvid prijedloga
kao i e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara.
Ako su sve jedinice lokalne samouprave suglasne, zakon bi mogao biti donesen dogodine u
ovo vrijeme.
Nositelj cijeloga posla i aktivnosti je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a ministar
Ćorić, koji se očito jako založio za realizaciju ovoga velikoga projekta, zamolio je za
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susretljivost i pozitivno očitovanje svih jedinica lokalne samouprave te ih pozvao da u
narednih mjesec dana odrade međusobne konzultacije.
Sastanak u Kninu organiziralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a osim ministra bili
su prisutni njegov pomoćnik Igor Krajtmajer, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk,
župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnici i zamjenici gradova
Knina, Sinja i Vrlike, načelnici Općina Kijevo, Civljane, Trilj, Hrvace i Otok, ravnatelj
Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije Damir Lučev, pročelnica
Županijskog upravnog odjela za zaštitu okoliša te ravnateljica Županijske javne ustanove Park
prirode.
Park prirode bi se protezao od sjevernoga Knina, odnosno od vojnog poligona Crvena zemlja
(koji će biti izdvojen iz Parka) pa do Trilja, a prema karti koju možete vidjeti na fotografiji u
galeriji.
Pojašnjeno je da je park prirode nacionalna kategorija i javna ustanova, da se financira iz
državnog proračuna te da je u njemu moguće gospodarsko korištenje šume i vode kao i lov,
sukladno propisima. Iznesene su i moguće zapreke za proglašenje Parka kao što su
vjetroparkovi i vjetroelektrane.
Stoga je ministar otvorio raspravu i pozvao sve predstavnike jedinica lokalne samouprave na
izjašnjenje o prihvatljivosti inicijative. U raspravi je velika većina predstavnika jedinica
lokalne samouprave pozdravila ideju i istaknula razloge prihvatljivosti, no neki su izrazili i
svoje razloge neprihvatljivosti.

Nastavlja se sa izgradnjom inkubatora. Dana 26.06.2019. godine predstavnici Grada Vrlike,
gradonačelnik i Branimir Turudić zajedno sa Zvonkom Bosančićem koji vrši dužnost stručnog
nadzora nad Izvođenjem radova na izgradnji Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore
održali su radni sastanak s ravnateljem SAFU-a Tomislavom Petricem, pomoćnikom
ravnatelja Mislavom Sovulj te ostalim suradnicima.
Ravnatelj Petric upoznat je sa napretkom projekta Izgradnje poslovnog inkubatora u Radnoj
zoni Kosore koji za Grad Vrliku predstavlja projekt od iznimnog značaja te čijom će se
izgradnjom stvoriti preduvjeti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, povoljno okruženje
za osnivanje i razvoj poduzeća, stvaranja novih radnih mjesta i sprječavanja iseljavanja
stanovništva.
Za vrijeme radnog sastanka prisutni su upoznati sa zatraženim zahtjevom za produžetkom
roka građenja te projektnom problematikom.
Potpisan ugovor za proširenje groblja Sv.Petar u Vrlici. Ukupna vrijednost radova proširenja
iznosi 2.457.125,02 kuna s PDV-om. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci, a za izvođača
radova je izabrana tvrtka Gradina Mont d.o.o koja je dala najpovljniju ponudu između četri
ponuditelja. Izgraditi će se 84 grobna mjesta sa 2, 4 i 6 grobnih ležajeva.
U Ježeviću je izgrađena i uređena mrtvačnica. Vrijednost radova iznosila je 700.000,00
HRK s PDV-om. Osim izgrađene mrtvačnice pristupilo je se i uređenju crkve Sv. Josipa u
Ježeviću koje je koštalo 600.000,00 kuna s PDV-om. Okoliš je obložen kockom, dovedena je
rasvjeta do i oko crkve, postavljene klupe za sjedenje te je prostor oko crkve ograđen
kovanom ogradom cijelom dužinom.
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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.
redovito se isplaćuju naknade za svako novorođeno dijete,
pomaže se rad svih udruga koje djeluju na području našega Grada,
nastavak sufinanciranja lokalnog prijevoza i prijevoza učenika srednjih škola.
provodi se još jedan u nizu programa Javnih radova u kojem su zaposlene 3
osobe,
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.

NORMATIVNE DJELATNOSTI
U promatranom razdoblju održane su 3 sjednice 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:
9 odluka, 9 zaključaka.
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 i voditeljima odsjeka u gradskoj upravi Grada Vrlike te direktorima gradskih
poduzeća i turističke zajednice održao sam 26 kolegija na kojima su doneseni razni zaključci.
Na kraju zahvaljujem se Gradskom vijeću na potpori tijekom predmetnog razdoblja te
jednoglasno donesenom Proračunu za 2019. godinu.

S poštovanjem,
GRADONAČELNIK
Jure Plazonić

Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Hrvatska / Tel/Fax: +385 21 827 023/222 /
vrlika@vrlika.hr

