REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/10-01/ 04
Ur.br.: 2175-06/10-01
Vrlika, 11. 03. 2010. god.
Z A P I S N I K
Sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici
Grada Vrlika dana 11. 03. 2010. godine (četvrtak) 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 5. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli
da se minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim
poginulima za hrvatsku državu.
Zatim je predložio slijedeći:
D N E V N I

R E D

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća održane
dana 22.12. 2009. god.
2. Podnošenje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje
srpanj – prosinac 2009. god.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada
Vrlika za 2010. god.
4. Razmatranje i donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Vrlika za
razdoblje do 2015 godine.
5. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2009. god.
6. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa gradnje
objakata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrlika za 2009. godinu.
7. Aktualni sat.
Predsjednik G:V. G. Ante Turudić iznosi dopunu dnevnog reda s točkom :
razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama projekcije proračuna
za razd. 2010. – 2012. god. ( pročišćeni tekst ). Po izvršenoj raspravi dnevni red
je jednoglasno prihvaćen. Zatim se prešlo na raspravljanje po točkama.
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Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća
održane dana 22.12. 2009. god.
Božo Giljan navodi primjedbe : kako je podnio pismenu ostavku za
predsjednika M.O. a da u zakonskom roku nije dobio odgovor , zatim na
prijevoz Čazmatransa koji ima samo jedan autobus. Predsjednik G.V. mu je
odgovorio da ovo spada u točku razno. Tajnik grada navodi da ubuduće u
zapisnik ide samo rasprava po točci dnevnog reda, tako stoji u statutu i
poslovniku Grada Vrlika. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće grada Vrlika
donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
1. Prihvaća se zapisnik a 4. sjednice Gradskog vijeća grada Vrlika održane
dana 22. 12. 2009. godine.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku grada Vrlika.
Ad. 2. Podnošenje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje
srpanj- prosinac 2009. god.
Predsjednik G.V. dao je riječ gradonačelniku, da pojasni navedeno izvješće kao
zakonsku obvezu. Gradonačelnik je ukratko pojasnio navedene aktivnosti :
Proširenje R.Z. Kosore, uređenje Vrličkog polja,katastarske izmjere na
području grada Vrlika, kanalizacijski sustav, sanaciju deponija Poljanak,
socijalnu politiku Grada, naseljavanje i stambeno zbrinjavanje Bilug, šport,
kultura, religija i ostale udruge, turizam.
Božo Giljan navodi da je nezgodan pristup za Bilug te da nema potrebe tamo
išta graditi. Predsjednik G.V. napominje da bi bilo dobro riješiti (očistiti) glavni
kanal do Česme prije početka „Vrličkog ljeta“. Božo Giljan je napomenuo da bi
bilo dobro za Eru satviti malo više stolova na terasu, da ljudi imaju mjesta za
sjesti. Nakon rasprave gradsko vijeće grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
1. Prihvaća se izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac
2009. godine.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku grada Vrlika.
Ad. 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna
Grada Vrlika zaq 2010. god. i odluka o izmjenama i dopunama projekcije
proračuna za razdoblje 2010.- 2012. god. ( pročišćeni tekst )
Voditelj odjela za proračun i financije Ante Grabić iznosi ukupne prihode koji bi
iznosili 17.043.700,00 kn te rashode koji bi iznosili 16.593.700,00 kn. Ante
Grabić ističe kako se navedene izmjene i dopune odnose na povećanje
naknade za prostore elektrana, povećanje naknade za eksploataciju gipsa,
povećani su nam i prihodi od Fonda za zaštitu okoliša. Ante Grabić dodaje kao
donosimo izmjene i dopune proračuna tako i izmjene i dopune projekcije
proračuna za 3 godine , ono što planiramo to smo i uskladili.
Predsjednik G.V. navodi povećanje koje unači povećanje aktivnosti na
području grada s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo.
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Božo Giljan iznosi kako je vidljivo po stavkama da je ukinuta stavka sanacije
poljskih puteva te puta prema Gradini koji su bili planirani. Ante Grabić
pojašnjava da je to uvršteno u stavci za nerazvrstane ceste. Po izvršenoj
raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeću:
O d l u k u
1. Prihvaćaju se izmjene i dopune Proračuna Grada Vrlika za 2010. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Vrlika.
O d l u k u
1. Prihvaćaju se izmjene i dopune projekcije proračuna za razdoblje
2010.- 2012. god. ( pročišćeni tekst ).
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku grada Vrlika.
Ad. 4. Razmatranje i donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Vrlika za
razdoblje do 2015. god.
Predsjednik G.V. daje riječ dogradonačelniku g. Branku Maras da pojasni
navedeno. Branko Maras ukratko navodi: ovaj plan nam je izradila tvrtka IPZ
Uniprojekt iz zagreba koja nam je bila najpovoljnija. Po zakonu o otpadu
Gradsko vijeće treba doniejti ovaj plan. Njime je regulirano uklanjanje otpada.
Deponij Poljanak se treba zatvoriti do 2013. Godine. Ovim Planom je po
godinama navedeno što i kada će se raditi , navedena su financijska sredstva
koja su potrebna. Najveći dio sredstava je od Fonda za zaštitu okoliša.
Gradonačelnik navodi kako grad Vrlika prvi ulazi u sanaciju pdlagališta jer je
odradio sve pripremne radnje, samo se trebamo idalje ponašati odgvoorno i
raditi kako bi naš prostor bio zaštićen. Božo Giljan napominje da nedostaje
kontejnera za krupni otpad. Nakon rasprave Gradsko vijeće grada Vrlika
donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Plan gospodarenja otpadom Grada Vrlika za razdoblje do
2015. godine.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku grada Vrlika.
Ad.5. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa
održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrlika za 2009. god.
Branko Maras iznosi da je donošenje ovog izvješća zakonska obveza,
ostvareno je skoro u iznosu koji je i planiran. Nakon provedene rasprave
gradsko vijeće donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
1. Prihvaća se izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Vrlika za 2009. godinu.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku grada Vrlika.

- 4 Ad.6. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju godišnjeg Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrlika za 2009. god.
Branko Maras pojašnjava kako je iz ovoga vidljivo što je planirano, a što
utrošeno. Bitno je da se sredstva iz ovih programa moraju utrošiti namjenski.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
1. Prihvaća se izvješće o izvršenju godišnjeg Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrlika za 2009. godinu.
2. Vaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Vrlika.
Ad. 7. Aktualni sat.
1. Božo Giljan- postavlja pitanje zašto nisu dostavljena financijska izvješća
od proračunskih korisnika za prošlu godinu.
Tajnik daje odgovor da ih ne mogu dostaviti prije četvrtog mjeseca, .
2. Božo Giljan- što je s plaćanjem duga za vodu po donešenom zaključku o
oslobađanju od plaćanja . Ante Grabić daje odgovor da se taj zaključak
ne odnosi na plaćanje vode Komunalnom poduzeću „Usluga“ Vrlika
nego na komunalnu naknadu.
Sjednica završila sa radom u 11,15 sati.

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

