REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-01/18
Ur.br.: 2175-06/12-01
Vrlika, 31. 05. 2012. god.
Z A P I S N I K
Sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 31. 05. 2012. Godine sa početkom u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo.
Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća prema popisu u privitku zapisnika.
Predsjednik GV g. Ante Turudić otvara 17. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulima za
hrvatsku državu.
Zatim je predlažio slijedeći:
D N E V N I
R E D
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika
održane dana 21. 03. 2012. god.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada
Vrlika za 2011. god.
3. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada
Vrlika za 2012. god.
4. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama projekcije proračuna
Grada Vrlika za razdoblje 2012.-2014. god.
5. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana razvojnih
programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu.
6. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana održavanja
komunalne infrastrukture za 2012. god.
7. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana izgradnje
komunalne infrastrukture za 2012. god.
8. Razmatranje i usvajanje izvješća Povjerentsva za popis imovine, obveza i
potraživanja sa stanjem na dan 31. 12. 2011. god.
9. Razmatranje izvješća o poslovanju proračunskih korisnika Grada Vrlika za
2011. god.
10. Aktualni sat.
Po izvršenoj raspravi dnevni red je jednoglasno prihvaćen, te se prelazi na raspravljanje
po točkama.
Ad/1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika
održane dana 21. 03. 2012. god.
Božo Giljan je pohvalio otvaranje Bratimske jkuće na groblju u Maovicama.
Dao je prmjedbu na obećanje gradonačelnika koje nije izvršio-isplata naknada
vijećnicima. Gradonačelnik navodi da je išla isplata za dva mjeseca a ostatak će biti čim

dobijemo sredstva. Po izvršenoj raspravi zapisnik je prihvaćen nakon čega Gradsko
vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
21.03. 2012. god.
Ad/2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vrlika
za 2011. god.
Predsjednik G.V. navodi da je ovdje prikazano stavrno stanje kako je bilo u prošloj
godini, zatim je dao Anti Grabiću da ukratko pojasni navedeni izvještaj.
Prihodi su planirani u iznosu od 18.508.300,00 kn a ostavreni su u iznosu od
17.281.083,00 što bi iznosilo 93 % od planiranog. Planirani rashodi su iznosili
9.986.300,00 a ostavreni su u iznosu od 9.026.614,00 a to je 90 % od planiranoga.
Dalje je Grabić po stavkama dao kratko pojašnjenje. Predsjednik G.V. zahvaljuje na
izlaganje te daje na raspravu godišnji izvještaj.
Božo Giljan daje primjedbu na vijećničke naknade koje nisu isplaćene a prikazane su.
Ante Grabić iznosi da vijećnička naknada stoji kao rashod a nije isplaćena, nemamo
sredstava za isplatu. Predsjednik G.V. iznosi da ovo izvršenje stoji kao obveza- trošak.
Većinom glasova za s jednim glasom protiv prihvaća se godišnji izvještaj. Po izvršenoj
raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrlika za 2011. godinu.
Ad/3. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada
Vrlika za 2012. god.
Predsjednik G.V. iznosi kako smo po zakonu dužni donijeti izmjen i dopune proračuna.
Ante Grabić navodi da moramo ići na izmjene i dopune i uskladiti ih sa stvarnim
izvršenjem proračuna. Zatim je po stavkama ukratko obrazložio prihode i rashode.
Planirani prihodi su iznosili 13.815.200,00 a ostvareni su u iznosu od 14.461.200,00 što
znači da su povećani za 646.000,00. Najveći dio prihoda se odnosi na prodaju zemljišta u
R.Z. Kosore, Smanjene su aktivnosti u gardskoj upravi jer smo odlukom Gradskog
vijeća smanjili plaće uposlenima.Veliki iznos rashoda se odnosi na čišćenje snijega,
nismo ni sami znali koliko će iznositi. Oredsjednik G.V zahvaljuje na izlaganju zatim
daje na rspravu izmjene i dopune proračuna.
Božo Giljan daje primjedbu na stavku za proširenje groblja kako je izostavljena, bilo je
dogovoreno da će se raditi, ovdje nema naznake da će se išta raditi. Gradonačelnik
navodi kao su geometri već bili na terenu, samo je problem vlasništvo , vlasnici zemljišta
su Hrvatske šume. Božo Giljan dalje navodi neisplaćene obveze prema političkim
strankama koje sudjeluju u radu Gradskog vijeće. Svake godine donosimo odluku o
izvršenju proračunu gdje se navodi da se tekuće obveze moraju isplaćivati a to se ne
izvršava. Ante Grabić je odgovorio da tu ne spadaju isplate političkim strankama.
Zatim su većinom glasova za uz dva suzdržana glasa prihvaćene navedene izmjene i
dopune proračuna za 2012. god. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika
donosi slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune proračuna Grada Vrlika za 2012. godinu.

Ad/4. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunamma projekcije proračuna
Grada Vrlika za razdoblje 2012.-2014. god.
Ante Grabić iznosi da je došlo do promjena projekcije sukladno proračunu Grada
Vrlika. Te je jednoglasno prihvaćena projekcija . Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće
Grada Vrlika donijelo je slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune projekcije proračuna Grada Vrlika za razdoblje
2012. – 2014. god.
Ad/5. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana razvojnih
programa za 2012. godine s projekcijom za 2013. i 2014. godine.
Ante Grabić pojašnjava da su nevedene izmjene u skladu sa izmjenamai dopunama
proračuna , te su iste jednoglasno prihvaćene. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće
Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2012. god. s projekcijom
za 2013. i 2014. god.
Ad/6. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana održavanja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Branko Maras navodi da su izmjene i dopune plana održavanja komunalne
infrastrukture usklađene sa izmjenama i dopunama proračuna.
Božo Giljan je pitao kad će početi košenje raslinja uz puteve. Branko je odgovorio da bi
trebali početkom šestog mjeseca. Navedene izmjene i dopune su jednoglasno prihvaćene.
Nakon rasprave gradsko vijeće Grada vrlika donijelo je slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune plana održavanja komunlane infrastrukture za 2012. g.
Ad/7. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana izgradnje
komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Branko Maras iznosi da su navedene izmjene i dopune plana izgradnje komunalne
infrastrukture također izvršene u skladu sa proračunom. Jednoglasno su prihvaćene.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune plana izgradnje komunalne infrastrukture za 2012.g.
Ad/8. Razmatranje i usvajanje izvješća Povjerenstva za popis imovine, obveza i
potraživanja sa stanjem na dan 31. 12. 2011. godine.
Predsjednik G.V. napominje vijećnicima da je ovo kao godišnja inventura, te je
jednoglasno prihvaćeno navedeno izvješće. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće grada
Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja sa stanjem na
dan 31. 12. 2011. god.

Ad/9. Razmatranje izvješća o poslovanju proračunskih korisnika Grada Vrlika za
2011. god.
Predsjednik G.V. napominje vijćnicima kao su izvješća dobili u materijalima, sve je
dobro vidljivo ovo je bilanca kako su svi oni završili prošlu godinu. Izvješće je
jednoglasno prihvaćeno. Nakon rasprave gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaćaju se izvješća o poslovanju proračunskih korisnika Grada Vrlika za 2011. god.
Ad/10. Aktualni sat.
Goran Gutić napominje da bi bilo dobro staviti na ulazu u Vrliku prometne znakove za
zabranu prometa kamionima i šleperima, de ne prolaze kroz Vrliku.
Branko Maras je odgovorio da će se to riješiti.
Božo Giljan iznosi da je kod njih isšuoan kabel od javne rasvjete.
Branko Maras je odgovorio da je posao oko javne rasvjete dat Komunalnom poduzeću
Usluga Vrlika te da će ih se o tome izvjestiti.
Sjednica završila sa radom u 10.45 sati.

Predsjednik GV
Ante Turudić, dipl. iur.

