REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/08
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 31. srpnja 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika
dana 31.srpnja 2018. godine sa početkom u 14,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Ivan Žeravica, član
- Ivica Gverić, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Anita Blažević
- Tomislav Lelas
- Ana Kaselj
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, pročelnik JUO Ivan Zorica, Jakov Turudić, direktor Eko Vrlike d.o.o.
Predsjednica GV Dijana Maras - dobar dan svima, otvaram 15. sjednicu, predlažem da
počnemo minutom šutnje za našeg prvog predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV ima nas osam (8) možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima riječ?
1. Boris Alegić za gradonačelnika-da li grad sudjeluje u izgradnji crne jame u Ćorićima
radi blizine jezera i hoće li ulaziti u nju?
Gradonačelnik-oni tvrde da neće ulaziti jezero, zato smo se i pojavili, pomoći ćemo im u
materijalu, tako gdje god bude trebalo i po drugim selima.
2. Marijo Delić za gradonačelnika-što si poduzeo u vezi problema oko kamenog zida u
ulici Milana Begovića, prijeti urušavanje zida, što si napravio da riješiš taj problem?
Gradonačelnik-mi uređujemo javnu površinu i u to ulažemo novac, a privatno vlasništvo ne
možemo obnavljati, ima tamo još starih kuća. Sudski vještak je bio na terenu, snimio teren a
Grad ne može obnavljati privatno vlasništvo.
Marijo Delić-zamisli da se zid uruši pa naiđe neko dijete i ozlijedi ga.
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Gradonačelnik-mi kao grad ulažemo sredstva iz proračun u gradsku imovinu a ne možemo
ulagati u privatnu imovinu. Možemo upozoriti vlasnike da to saniraju jer narušava ugled
grada i sigurnost građana.
3. Marijo Delić za gradonačelnika-do kada ćeš prolongirati trošenje sredstava na
knjigovodstvene usluge proračunskih korisnika?
Gradonačelnik-po meni je bolje da imaju knjigovodstveni servis radi transparentnosti
knjigovodstva.
4. Ivan Vulić-kakav je Vaš stav za ugostiteljski objekt na jezeru?
Gradonačelnik-zemljište na kojem se nalazi nije gradsko vlasništvo nego je vlasništvo HEP-a,
a što se tiče nas to je na sagrađeno na crno.
Predsjednica GV-ima li još pitanja, nema, predlažem da prijeđemo na zapisnik. Ako netko
ima primjedbi, nema, predlažem glasovanje. Većinom glasova sedam (7) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvaja se zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća.
Možemo prijeći na Dnevni red:
1. Razmatranje financijskog izvješća Eko Vrlika d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2017.
godinu
2. Razmatranje financijskog izvješća Usluga d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2017.
godinu
3. Razmatranje financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Vrlika za 2017.
godinu
4. Razmatranje financijskog izvješća Kulturno umjetničke udruge Milan Begović Vrlika
za 2017. godinu
5. Razmatranje financijskog izvješća Ustanove ŠRC „Česma“ za 2017. godinu
6. Razmatranje financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrlika za 2017.
godinu
7. Razmatranje financijskog izvješćaHVIDR-a Vrlika za 2017. godinu
8. Razmatranje finanncijskog izvješća HNK Vrlika za 2017. godinu
9. Razmatranje financijskog izvješća Djećjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika za 2017. godinu
10. Razmatranje financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Vrlike za 2017. godinu
11. Razmatranje financijskog izvješća Gradske knjižnice Vrlika za 2017. godinu
12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje privremenog skrbnika Stojića
mlinici
13. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje privremenog skrbnika
Lelasovoj mlinici
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Vrlike ( Planinarski dom )
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Vrlike ( Vatrogasni dom )
16. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Vrlika
17. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrlike
18. Inicijativa mještana naselja Otišić za osnivanje mjesnog odbora
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Vrlike ( Izgradnja crpne stanice Podosoje i glavnog cjevovoda Podosoje)
20. Prijedlog Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne
zone Kosore
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Gradonačelnik-zaprimajući financijska izvješća uočili smo da Usluga d.o.o. nije pripremila
izvješće na način da bude dorađeno, vidljivije, razvidnije, vratili smo ga, da analitički napravi
izvješće za iduću sjednicu Gradskog vijeća.
Predsjednica GV predlaže glasovanje za Dnevni red sa izuzećem ove točke. Većinom glasova
osam (8) za usvaja se Dnevni red za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Prelazimo na prvu točku: Razmatranje financijskog izvješća Eko Vrlika d.o.o. za komunalne
djelatnosti za 2017. godinu
Direktor Eko Vrlika d.o.o. Jakov Turudić obraća se vijećnicima, stavke su zbirno opisane, svi
podaci su obrađeni, vidljivi. Dalje je obrazložio sve prihode i rashode. Svi radovi su izvođeni
temeljem sklopljenih ugovora. Eko Vrlika ima puno dugotrajne imovine te je velika stavka
amortizacije. U poduzeću imamo djelatnicu s VSS koja će se osposobiti za računovodstvene
poslove da izbjegnemo troškove knjigovođe.
Predsjednica navodi da se sjednici pridružio gosp. Ivan Žeravica. Zahvaljuje se na izlaganju
izvješća te otvara raspravu.
Gradonačelnik-sve nam je direktor iznio i pojasnio, sve je razvidno po stavkama.
Jure Turudić-potraživanja od kupaca, kako to mislite naplatiti?
Jakov Turudić- tu ulaze i naplate od grobnih mjesta gdje se računi šalju građanima krajem
godine.
Ivan Vulić-potraživanja od kupaca su iznosila 654.967,04 kn o bveze su iznosile 615.906,35
kn, a kažete da ste polsovali u plusu, usluge tekućeg održavanja. Možete li Vi nabaviti
strojeve da to radite?
Jakov Turudić- troškovi košenja sad su smanjeni jer mi nemamo stroja za to, to nam treba na
deponij, jači bager.
Ivan Vulić-kazna od 4.500 kn na što se odnosi?
Jakov Turudić-bivši direktor Krešimir Režić nije imao Povjerenstvo za zaštitu potrošača pa je
bio kažnjen novčanom kaznom za to.
Marijo Delić za Jakova-strojno košenje, dali je to sezonski posao ili stalni?
Jakov Turudić-kosi se četiri (4) metra širine puta ono što je vlasništvo grada.
Marijo Delić-plaća grad košenje treba to i kontrola.
Jakov Turudić-kontrola se vrši redovno.
Predsjednica GV predlaže glasovanje. Većinom glasova devet (9) za usvaja se financijsko
izvješće Eko Vrlika d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2017. godinu.
Predsjednica GV-gospodine Jakove možete napustiti sjednicu,zahvaljujem Vam.
Prelazimo na drugu točku: Razmatranje financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog
križa Vrlika za 2017. godinu
Predsjednica GV daje Anti Grabiću da pojasni ukratko navedeno izvješće. Ante Grabić-dobili
su 125.000,00 kn od Županije za poslovanje, sve ostalo financira Grad Vrlika, imala je i
uposlenih.
Predsjednica GV otvara raspravu.
Jure Turudić-zašto se koristi privatno auto u službene svrhe? Ako ima službeno auto.
Gradonačelnik-ovo njihovo auto nije za putovanje, kad treba ići npr. na seminare.
Ljilja Vrančić-na što se odnosi prihodi od građana?
Ante Grabić-vjerojatno kad peču uštipke pa prodaju.
Ivan Žeravica-što spada u ozlijede na radu?
Ante Grabić-to se odnosilo na Milu Kaselj koji je bio kod njih uposlen.
Ivan Vulić-na što se odnose bankarske usluge?
Ante Grabić-to se odnosi na usluge platnog prometa.

4
Predsjednica GV-tko je za ovakav izvještaj? Većinom glasova sedam (7) za uz dva (2)
suzdržana glasa usvaja se financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Vrlika za
2017. godinu.
Prelazimo na treću točku: Razmatranje financijskog izvješća Kulturno umjetničke udruge
Milan Begović Vrlika za 2017. godinu
Predsjednica GV daje zamjeniku gradonačelnika Nikoli Uzun da pojasni izvješće.
Nikola Uzun-Petrokamen je donirao za rad Udruge 12.000,00 kn. U izvješću je sve razvidno
po stavkama. Od Županije smo dobili 18.000,00 kn (malo za nabavku nošnje, malo za
prijevoz kad putujemo). Knjigovodstvene usluge su 1.200,00 kn. Rashodi nam se odnose na
kupnju narodne nošnje.
Marijo Delić za Nikolu Uzun-jesi li ti predsjednik Udruge, Marina Djaković radi za tako malu
plaću, kako ti nije neugodno dati joj tako malu plaću?
Nikola Uzun-to je rad na tri sata dnevno, ta sredstva dobijemo od Grada.
Marijo Delić-od knjigovodstvenih usluga HNK uzme se malo sredstava i doda njoj za plaću.
Ivan Vulić-naš KUD i voditeljica rade dobro, smatram da je jedna smotra za cilo lito malo,
treba da bude više smotri.
Ljilja Vrančić-zašto naš KUD nije sudjelovao na Đakovačkim vezovima?
Nikola Uzun-radi našeg kulturnog ljeta.
Predsjednica GV daje na glasovanje navedeno izvješće. Većinom glasova devet (9) za usvaja
se financijsko izvješće Kulturno umjetničke udruge Milan Begović Vrlika za 2017. godinu.
Prelazimo na četvrtu točku: Razmatranje financijskog izvješća Ustanove ŠRC „Česma“ za
2017. godinu
Predsjednica GV daje riječ Grabiću da ukratko pojasni navedeno.Ante Grabić-pojašnjava po
stvkama izvješće.Poznato nam je da je prošle godine radio restora i da je imao troje uposlenih
ljudi koji su se financirali od svog rada, jedino je grad financirao ravnatelja.
Predsjednica GV zahvaljuje, otvara raspravu, daje na glasovanje. Većinom glasova devet (9)
za usvaja se financijsko izvješće Ustanove ŠRC „Česma“ za 2017. godinu.
Prelazimo na petu točku: Razmatranje financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Vrlika za 2017. godinu
Predsjednica GV-opet će nam Grabić ukratko pojasniti navedeno izvješće.
Ante Grabić-najznačajniji prihodi su od županijske Vatrogasne zajednice, od Grada i od
državne Vatrogasne zajednice za protupožarne radnje.
Predsjednica GV predlaže glasovanje. Većinom glasova devet (9) za usvaja se financijsko
izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrlika za 2017. godinu.
Prelazimo na šestu točku: Razmatranje financijskog izvješća HVIDR-a Vrlika za 2017.
godinu
Ante Grabić-pojašnjava ukratko po stavkama. Kao što vidite nema puno troškova
reprezentacije osim za neka događanja kad imaju (za Oluju, Dan grada,..)
Predsjednica GV-ima li tko pitanje, ako nema da krenemo na glasovanje. Većinom glasova
devet (9) za usvaja se financijsko izvješće HVIDR-a Vrlika za 2017. godinu.
Prelazimo na sedmu točku: Razmatranje finanncijskog izvješća HNK Vrlika za 2017. godinu
Ante Grabić-ukratko pojašnjava pojedine stavke. Što se tiče knjigovodstvenih usluga malo tko
bi radio ovo jer oni imaju dosta računa, ovo je jeftina cijena usluga s obzirom na promet.
Marijo Delić-60.000,oo kn zakup poslovnog prostora na što se to odnosi?
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Ante Grabić- Ustanova ŠRC „Česma“ izdaje
HNK za korištenje prostora.
Ivan Vulić-da ne bi mislili da sam protiv nogometa, naprotiv drago mi je da se igra veliki su
troškovi za razliku od KUU Milan Begović.
Ante Grabić-imaju tri trenera kojima treba platiti put.
Gradonačelnik-sad Ivanu Vicić ističe mandat pa Vas molim da nađete nekoga da ga
predložimo.
Ivan Vulić-mi od kluba imamo neke koristi, a mogu i oni organizirati turnire.
Gradonačelnik-imaju i oni turnire za Dan grada.
Ante Grabić-ja mu osobno zahvaljujem na radu, predsjednik traži igrače jer ih nemamo, on
njima plaća putne troškove da bi došli igrati.
Predsjednica GV-ima li još pitanja ili idemo na glasovanje. Većinom glasova pet (5) za uz dva
(2) suzdržana glasa i uz dva (2) glasa protiv usvaja se financijsko izvješće HNK Vrlika za
2017. godinu.
Prelazimo na osmu točku: Razmatranje financijskog izvješća Djećjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika
za 2017. godinu
Ante Grabić-pojašnjava ukratko, poštom vodim njihove financije. Ove godine je vrtić
besplatan, što im grad da sredstava to i potroše.
Predsjednica GV daje na raspravu i na glasovanje navedeno izvješeć. Većinom glasova devet
(9) za usvaja se financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Vrlika za 2017. godinu.
Prelazimo na devetu točku: Razmatranje financijskog izvješća Turističke zajednice Grada
Vrlike za 2017. godinu
Predsjednica GV-to ću ja ukratko pojasniti.Razlikuje se od ostalih, ovakvo predlažem
turističkom vijeću pa tako i Vama. Dalje pojašnjava po stavkama. Prihodi-doancije za Vrličko
ljeto. Stavka za službena putovanja je 5.000,00 kn, kad idem na seminare koristim službeno
vozilo kad god mogu a kad ne mogu koristim svoje. Predsjednica GV otvara raspravu.
Marijo Delić-prihodi od članarine su veliki-55.000,00 kn iznose.
Predsjednica GV-članarinu plaćaju svi poduzetnici na području Vrlike.
Marijo Delić-koji su članovi TZ ?
Predsjednica GV-imam turističko vijeće i skupštinu, ima oko 35 članova, 1600 noćenja je bilo
u prošloj godini a ove godine ćemo premašiti taj broj. Imamo devet iznajmljivača i 56 kreveta.
Gradonačelnik-jedna informacija, u tijeku je natječaj za Auto kamp na jezeru, imamo
zainteresiranog investitora.
Predsjednica daje na glasovanje navedeno izvješće.
Većinom glasova osam (8) za uz jedan (1) suzdržani glas usvaja se financijsko izvješće
Turističke zajednice Grada Vrlike za 2017. godinu.
Prelazimo na desetu točku: Razmatranje financijskog izvješća Gradske knjižnice Vrlika za
2017. godinu
Ante Grabić-Gradska knjižnica kao i Vrtić financira se iz proračuna Grada Vrlike, neki su
prihodi i od Ministarstva.
Predsjednica GV zahvaljuje, otvara raspravu, nema pitanja daje na glasovanje navedeno
izvješće. Većinom glasova devet (9) za usvaja se financijsko izvješće Gradske knjižnice
Vrlika za 2017. godinu.
Prelazimo na jedanaestu točku: Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje
privremenog skrbnika Stojića mlinici
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Gradonačelnik-privatni vlasnici ne žele niti imaju mogućnosti da to obnove. Konzervatori su
ih stavili pod kulturnu zaštitu, Grad bi uzeo pod svoje mlinice, ništa nećemo izgubiti dobit
ćemo kulturne sadržaje.Da bi se mogli kandidirati za sredstva iz pristupnih fondova trebamo
danas ovo prihvatiti.
Predsjednica GV predlaže glasovanje. Većinom glasova devet (9) za usvaja se Odluka o
pokretanju postupka za imenovanje privremenog skrbnika Stojića mlinici.
Prelazimo na dvanaestu točku: Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje
privremenog skrbnika Lelasovoj mlinici
Gradonačelnik-to je vrijednost i na nama je da ih obnovimo.
Predsjednica GV daje na raspravu i na glasovanje. Većinom glasova devet (9) za usvaja se
Odluka o pokretanju postupka z aimneovanje privremenog skrbnika Lelasovoj mlinici.
Prelazimo na trinaestu točku: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Grada Vrlike ( Planinarski dom )
Nikola Uzun-izišao je natječaj za financiranje projekata, Grad prijavljuje Planinarski dom,
imamo lokacijsku dozvolu, riješili smo put sa Hrvatskim šumama, sa svim dokumentima
idemo u Ministarstvo državne imovine za jednu česticu da je izdvoje iz šumskogospodarskog
plana. Predsjednica GV zahvaljuje, otvara raspravu..
Ivan Žeravica-zašto se odustalo od Lovačkog doma a ima svu dokumentaciju, a radi se
Planinarski dom?
Branko Maras-to je stalo, nešto je bilo do Vas.
Ivan Vulić-tko će voditi taj dom?
Nikola Uzun-ako to dobijemo upravljat će njime Planinarsko društvo.
Predsjednica daje na glasovanje. Većinom glasova devet (9) za usvaja se Odluka o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vrlike (Planinarski dom).
Prelazimo na četrnaestu točku: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Grada Vrlike ( Vatrogasni dom )
Branko Maras- Grad kao Jedinica lokalne, regionalne (područne) samouprave se ne može
prijaviti na natječaj za dva projekta. Uzeli smo Vatrogasni dom za prijavu.
Ivan Vulić-gdje bi se gradio Vatrogasni dom?
Branko Maras-kod Dalmatinke bi se gradio.
Marijo Delić-nisam protiv gradnje ali nisam za tu lokaciju.
Predsjednica zahvaljuje, ima li još pitanja, ako nema dajem na glasovanje. Većinom glasova
osam (8) za uz jedan (1) glas protiv usvaja se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Vrlike (Vatrogasni dom).
Prelazimo na petnaestu točku: Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrlika
Branko Maras-jedan od potrebitih dokumenata je karton zemljišta, da bi se mogao garditi
Vatrogasni dom.
Ljilja Vrančić-jeli potrebna čitava čestica?
Branko Maras-samo jedan dio čestice je potreban.
Predsjednica daje na glasovanje navednei prijedlog. Većinom glasova osam(8) za uz jedan (1)
suzdržani glas usvaja se Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Vrlika.
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Prelazimo na šesnaestu točku: Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta
mladih Grada Vrlike
Pročelnik Ivan Zorica-Gradsko vijeće je donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih.
Predsjednica moli pročelnika da nam kaže što treba uraditi.
Pročelnik-imamo kandidaturu od pet (5) članova, tajno je glasovanje.
Predsjednica-možete zaokružiti svih pet članova ili jednoga od kandidata.
Pročelnik-ovo ćemo riješiti poslije redovnih točaka.
Prelazimo na sedamnaestu točku: Inicijativa mještana naselja Otišić za osnivanje mjesnog
odbora
Pročelnik-stanovnici Otišića su podnijeli zahtjev za osnivanje Mjesnog odbora, žalili su se i
Ministarstvu uprave. Grad je iz Statuta izbacio Mjesne odbore. Ministarstvo uprave je dalo
prijedlog da se donese Zaključak. Pročelnik-Statut je usklađen sa zakonom a osnivanje
Mjesnih odbora smo izbacili iz Statuta.
Gradončelnik-mi smo 2007. godine imali izbore za Mjesne odbore, opremili im urede, nisu
pokazali svoju postojanost i ti odbori nisu ništa radili.
Pročelnik-imaju zbor građana preko kojeg mogu ostavrivati svoja prava. Ova inicijativa je za
odbijanje jer nije sukladna našem statutu.
Predsjednica daje na glasovanje, većinom glasova osam (8) za uz jedan (1) suzdržani glas
odbija se Inicijativa mještana naselja Otišić za osnivanje mjesnog odbora.
Prelazimo na osamnaestu točku: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Grada Vrlike ( Izgradnja crpne stanice Podosoje i glavnog cjevovoda Podosoje)
Branko Maras-Usluga d.o.o. Vrlika se planira javiti na natječaj za ulaganja u vodoopskrbni
sustav pa joj je potrebna suglasnost Gradskog vijeća.
Predsjendica daje na glasovanje. Većinom glasova devet (9) za usvaja se Odluka o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vrlike (izgradnja crpne stanice Podosoje
i glavnog cjevovoda Podosoje)
Prelazimo na devetnaestu točku: Prijedlog Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Radne zone Kosore
Branko Maras-gradonačelnik je potpisao ugovor za Solare, preduvjet su izmjene i dopune
UPU RZ Kosore. Hep je potpisao predugovor, do kraja godine ide prva faza izgradnje.
Predsjednica daje na glasovanje, većinom glasova devet (9) za usvaja se Odluka o izradi II
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kosore.
Predsjednica GV-po točci 17. Dali je potrebo pribrojiti glasove.
Pročelnik-Ante Ćorićje dobio devet (9) glasova, a ostali kandidati po šest (6) glasova (Ana
Kosorčić, Andrea Vicić,Petra Milković i Petra Turudić).
Gradonačelnik-ako je netko od vijećnika zainteresiran za operu neka se javi Dijani Maras za
karte.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 15. sj. u 15,55 sati.
Zapisničar:
Ana Klepo

Predsjednica G.V.
Dijana Maras, mag.oec.

