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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/08
Ur.br.: 2175-06/13-01
Vrlika, 03. 04. 2013. god.
Z A P I S N I K
Sa 22. sjednice Gradskog vijeća grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 03. 04. 2013. god. 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 22. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da
se minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjeniku i svim poginulima za
hrvatsku državu.
Zatim je predložio slijedeći:
D N E V N I R E D
1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane
dana 18. 03. 2013. godine.
2. Izvješće gradonačelnika o radu za period srpanj-prosinac 2012. godine.
3. Razmatranje izvješća o izvršenju Godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012. god.
4. Razmatranje izvješća o izvršenju Godišnjeg Programa izgradnje objekata i
uređaja komunlane infrastrukture za 2012. god.
5. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa socijalne zaštite za 2012. god.
6. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrlika.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o UPU dijela TZ „Tabela“.
8. Razmatranje i usvajanje Plana Zaštite i spašavanja, Plana Civilne zaštite i Plana
pozivanja Stožera zaštite i spašavanja.
9. Aktualni sat.
Predsjednik G.V. daje na raspravu navedeni Dnevni red.
Vijećnik Božo Giljan daje primjedbu na isti: nema odluke o raspuštanju Gradskog
vijeća, ako je ovo zadnja sjednica trebamo znati dali smo u plusu ili u minusu, nema
završnoh računa, nije vijećnicima naknada sva isplaćena.
Predsjednik G.V. G. Ante Turudić odgovara da odluku o raspuštanju donosi Vlada RH.
Sve obveze koje Grad ima može se doći gore u upravu i vidjeti. Što se tiče završnog
izvješća o polsovanju ono se redovno dostavlja svim državnim institucijama na uvid.
Gradonačelnik navodi da se kvartalno izrađuje financijsko izvješće i dostavlja gdje je
potrebno. Ministarstvu financija , Državnom uredu za reviziju.
Božo Giljan dalje navodi kako su obveze prema njegovoj stranci i vijećnicima trebale
biti podmirene prije ove sjednice. Po izvršenoj raspravi Dnevni red je jednoglasno
prihvaćen.
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Ad/1 Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
18. 03. 2013. god.
Predsjednik G.V. navodi kako je isti dobiven u materijalima, vremena je bilo za
razradit. Božo Giljan daje primjedbu, na svoje pitanje sa prošle sjednice za direktora
Usluge Šabića, za korištenje službenog vozila nisam od gradonačelnika dobio odgovor.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
18. 03. 2013. god.
Ad/2 Izvješće gradonačelnika o radu za period srpanj-prosinac 2012. god.
Predsjednik G.V. daje gradonačelnik da ukratko pojasni navedeno izvješeć.
Gradonačelnik navodi ukratko: izgradnju solarnih elektrana u R.Z. Koosre, natječaj za
prodaju čestica je raspisan, imamo zainteresirane ozbiljne investitore. Zatim je naveo
izgradnju kanalizacijskog sustava na Česmi-Japa sa šetnicom, nogostupom i javnom
rasvjetom koje financira Ministarstvo regionalnog razvoja. Vremenske neprilike
otežavaju završetak ovih radova. Naveo je i Veslački kamp u dijelu T.Z. „Tabela“.
Zatim napominje financiranje pojedinih udruga na području Grada sve smo vršili u
okviru mogućnosti. Gradonačelnik je napomenuo da će naknada vijećnicima i
strankama biti isplaćene u ovom ( četvrtom) mjesecu.PredsjednikG.V. iznosi s obzirom
na situaciju ipak se vidi da se u ovm Gradu ipak nešto dešava-radi.
Božo Giljan daje primjedbu na financijsku pomoć Udrugama , kako se malo daje ,
nisam ni ja zadovoljan sa 1.000,00 kn za svoju udruge. Gradonačelnik napominje da se
poradi malo na tim manifestacijama.Božo Giljan –direktor Turističke zajednice je to
preuzeo sve na sebe, on vodi i grobare.
Jure Plazonić napominje kako je bila održana Osnivačka skupština , osnovana Udruga
Bratovština sa čuvarima kristova groba. Kad je trebalo prikupiti dokumente od članova
Udruge nitko se nije odazvao. Gradonačelnik navodi Vrličko nijemo kolo koje je dobilo
priznanje za najbolje kolo , kandidirali smo ga na javni poziva RER-e SDŽ, ono bi
trebalo postati tradicija. Jednoglasno je prihvaćeno navedeno izvješće. Po izvršenoj
raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće gradonačelnika o radu za period srpanj-prosinac 2012. god.
Ad/3 Razmatranje izvješća o izvršenju Godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012. god.
Branko Maras ukratko pojašnjava navedeno izvješće, sve je u skladu s izvršenjem
proračuna. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o izvršenju Godišnjeg Programa održavanja komunlane
infrastrukture za 2012. god.
Ad/4 Razmatranje izvješća o izvršenju Godišnjeg Programa izgradnje objekata i
uređaja komunlane infrastrukture za 2012. god.
Branko Maras ukratko pojašnjava navedeno izvješće. Po izvršenoj raspravi
Gradsko vijeće grada Vrlika donosi slijedeći.
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Prihvaća se izvješće o izvršenju Godišnjeg Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. god.
Ad/5 Razmatranje izvješća o izvršenju Programa socijalne zaštite za 2012. god.
Jure Plazonić daje kratko pojašnjenje o izvršenju navedenog Programa. Po izvršenoj
raspravi gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa socijalne zaštite za 2012. god.
Ad/6 Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrlika.
Predsjednik G.V daje tajniku da ukratko pojasni navedene izmjene i dopune.
Tajnik navodi da je Sabor koncem 2012. god. donio odluku o izmjenama i dopunama
Statuta. Dalje pojašnjava da se Statut ne mijenja nego samo usklađuje sa zakonom.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
prihvaćaju se izmjene i dopune Statuta Grada Vrlika.
Ad/7 Razmatranje i donošenje Odluke o UPU dijela TZ „Tabela“.
Branko Maras navodi da Gradsko vijeće donosi odluku o uređenju T.Z., firma Arheo iz
Zagreba izrađuje projektnu dokumentaciju. Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi:
O d l u k u
Prihvaća se UPU dijela TZ „Tabela“.
Ad/8 Razmatranje i usvajanje Plana zaštite i spašavanja, Plana civilne zaštite i Plana
pozivanja Stožera zaštite i spašavanja.
Tajnik ukratko pojašnjava, imali smo inspekcijksi nadzor po čijem prijedlogu smo
trebali izvršiti uskađivanje u skladu sa zakonom, to smo i učinili. Po izvršenoj raspravi
Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeću:
O d l u k u
Usvaja se Plan zaštite i spašavanja, Plan civilne zaštite i Plan pozivanja Stožera zaštite i
spašavanja.
Ad/9 Aktualni sat.
Gradonačelnik navodi da je vojska iskazala interes za poligon Suhopolje i to od Cetine
do Duvnjaka, izdali smo im rješenje za komunalnu naknadu u iznosu od 90.000,00 kn
mjesečno, što je za Grad od velikog značaja.
Dalje navodi interes Eko-Tour Croatia za športski Centar, Veslački kamp, agroturizam,
gradili bi hotel, projektnu dokumentaciju svu, podržava ih u tome Vlada RH. Učešće
Grada bi bilo oko 20 %. Doći će za slijedeću sjednicu G.V. izvršiti prezentaciju svog
projekta, trebali su danas ali nisu uspjeli.
Sjednica završila sa radom u 11,00 sati.
Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

