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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/18
Ur.br.: 2175-06/13-01
Vrlika, 14. 08. 2013. god.
Z A P I S N I K
Sa 2. sjednice Gradskog vijeća grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 14. 08. 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 2. 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 1. Konstituitajuće sjednice Gradskog vijeća Grada
Vrlika održane dana 18. lipnja 2013. godine.
2. Svečana prisega gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.
3. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Vrlika za 2013. god.
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunlane infrastrukture za 2013.
5. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. god.
6. Izmjene i dopune Programa socijalne zaštite za 2013. god.
7. Izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrlika za razdoblje od 01.01.-30.06.2013.
8. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrlika.
9. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vrlika.
10. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Ustanove ŠRC „Česma“ Vrlika.
11. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Vrlika.
12. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća D.V. „Zvončić“ Vrlika.
13. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vrlika.
14. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Ustanove ŠRC „Česma“ Vrlika.
15. Odluka o određivanju Dana branitelja Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. napominje i prisegu vijećnika. Budući da nije došao niti jedan
amandman na prijedloge po točkama predsjednik G.V. g. Ante Turudić daje na
glasovanje dnevni red. Isti je većinom glasova za prihvaćen. Zatim se prelazi na
raspravljanje po točkama.
Ad/1. Prihvaćanje zapisnika sa 1. Konstituitajuće sjednice Gradskog vijeća Grada
Vrlika održane dana 18. lipnja 2013. godine.
Predsjednik G.V. pita ima li tko primjedbu na zapisnik.
Vijećnik Mari Delić navodi da u pozivu nije navedena prisega vijećnika. Predsjednik
G.V. kaže da je napomenuo i prisegu vijećnika. Nakon rasprave Gradsko vijeće donosi:
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Prihvaća se zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika
održane dana 18. lipnja 2013. god.
Ad/2. Svečana prisega gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić čita prisegu gradonačelnika g. Ivana Ćorića nakon
čega gradonačelnik priseže. Zatim je predsjednik G.V. čitao prisegu zamjenika
gradonačelnika g. Branka Marasa nakon toga zamjenik gradonačelnika priseže.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić dalje čita prisege vijećnika: Maria Delića, Čedomira
Babića, Stipane Gutić-Biuk i Antonije Lelas, nakon čega su imenovani vijećnici prisegli.
Ad/3. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Vrlika za 2013. god.
Predsjednik G.V. navodi kako nije pristigao niti jedan amandman na navedenu točku,
te daje riječ g. Anti Grabiću da po jasni po stavkama navedene izmjene i dopune.
Ante Grabić iznosi povećanje prihoda od imovine za 1.700.000,00, a to se odnosi na
naknadu za korištenje prostora elektrana. Dalje navodi smanjenje i povećanje pojedinih
stavki kao što je i vidljivo u materijalima.Naveo je tiskanje našeg novog lista koji će se
zvati Prozor. Nakon iznijetog predsjednik G.V. se zahavalio Anti Grabiću , mapomenuo
je fa je osnovan klub HDZ-a s Goranom Gutićem koji podržava izmjene i dopune
proračuna – II izmjene zatim iste daje na raspravu.
Vijećnik čedomir Babić pita zašto se smanjuju za 50 % sredstva nacionalnim
manjinama zašto gradonačelnik krši pravo.
Gradonačelnik je zamolio g. Babića da dostavi plan i program da se uvrsti u proračun
grada. Mi smo ispoštovali sve Vaše potrebe, opremili Vam ured. Zatim je predsjednik
G.V. g. Ante Turudić zamolio sve vijećnike da dostave svoja pitanja i prijedloge u
Gradsku upravu, da se svi uključe kad bude donošenje proračuna.
Vijećnik Čedomir Babić je zamolio da mu se dostavi pismeni odgovor na njegovo
pitanje.
Vijećnica Antonia Lelas daje primjedbu na mali iznos sredstava za školarine, stipendije
te naknade za novorođenčad.
Gradonačelnik navodi da su se stipendije davale svima kad su bila bolja vremena, a
naknade za novorođenčad se daju po podnešenim zahtjevima, mi ne možemo predvidjeti
koliko će biti novorođenih.
Vijećnica Stipana Gutić pita zašto se ukidaju sredstva za groblje, za izgradnju
mrtvačnice u Ježeviću.
Gradonačelni i predsjednik G.V. su odgovorili zato što se ista neće graditi ove godine.
Većinom glasova za uz 4 ( četiri ) suzdržana glasa prihvaćaju se navedene izmjene i
dopune. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Prihvaćaju se izmjene i dopune proračuna Grada Vrlika za 2013. god. (II izmjen ).
Ad/4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunlane infrastrukture za 2013.
Predsjednik G.V.g, Ante Turudić napominje kako se mijenja proračun tako se
mijenjaju i svi programi, zatim daje Branko da ukratko pojasni navedeno.
Dogradonačelnik g. Branko Maras iznosi da zakon o komunalnom gospodarstvo nalaže
da se sredstva iz ovog programa moraju utrošiti namjenski.
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raspravu, te je većinom glasova za uz četiri suzdržana glasa prihvaćen navedeni
program. Po izvršneoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaćaju se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2013. god.
Ad/5. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. god.
Btanko Maras iznosi da se sredstva od komunalnog doprinosa mogu utrošiti za
izgradnju komunalne infrastrukture. Predsjednik G.V. ispred kluba HDZ-a
podržavamo ovaj program jer se usklađuje s proračunom. Zatim je većinom glasova za
uz četiri glasa protiv prihvaćen navedeni program. Nakon rasprave Gradsko vijeće
Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaćaju se izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. god.
Ad/6. Izmjene i dopune Programa socijalne zaštite za 2013. god.
Jure Plazonić je ukratko pojasnio smanjenje i povećanje pojedinih stvki iz ovog
programa. Većinom glasova za uz četiri glasa protiv prihvaćen je navedeni program.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaćaju se izmjene i dopune Programa socijalne zaštite za 2013. god.
Ad/7. Izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrlika za razdoblje od 01.01.-30.06.2013.
Predsjednik G.V. iznosi da je ovo snimka našeg rada –prihoda i rashoda kako i u što su
sredstva utrošena. Zatim je Ante Grabić ukratko pojasnio koliko je planirano a koliko
utrošeno sredstava tokom ovog razdoblja.
Predsjednik G.V navodi da je klub vijećnika HDZ-a razmatrao ovo izvješće te će ga
podržati, samo vidimo da puno općina i gradova ne ostvaruje prihode ni plaće. Godina
koja dolazi trebala bi biti malo bolja, zatim daje na raspravu navedenu točku. Većinom
glasova za uz četiri suzdržana glasa prihvaćeno je navedeno izvješće. Po izvršenoj
raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrlika za razdoblje od 01.01.30.06.2013. god.
Ad/8. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrlika.
Tajnik Mile Gverić navodi kako zakon nalaže da se u roku od 60 dana od dan provedbe
izbora imenuje Stožer zaštite i spašavanja.Ovdje se ne prima nikakva naknada, ljudi
koji su imenovani prolaze odrešđenu obuku. Predsjednik G.V. daje na raspravu
navedenu odluke, ista je prihbaćena večinom glasova uz četiri suzdržana glasa.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće grada Vrlika donosi :
O d l u k u
Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Grada Vrlika.
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Ad/9. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vrlika.
Tajnik ukratko pojašnjava kako u skladu sa zakonskim propisima Grad mora donijeti
ovu odluku. Ista je prihvaćena većinom glasova za uz četiri suzdržana glasa. Nakon
rasprave Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Imenuje se Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vrlika:
1. Jure Plazonić, 2. Mile Gverić, 3. Božo Gverić, 4. Tomo Žeravica, 5. Ante Tarle, 6.
Frane Vrgoč, 7. Milan Šabić, 8. Nataša Nazor Jovović.
Ad/10. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Ustanove ŠRC „Česma“ Vrlika.
Predsjednik G.V. navodi kako nam je zakonska obveza imenovati navedeno upravno
vijeće. Te je većinom glasova za uz četiri glasa protiv prihvaćen prijedlog.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi:
O d l u k u
Imenuje se Upravno vijeće Ustanove ŠRC „Česma“ Vrlika u slijedećem sastavu:
1. Ante Grabić
2. Marijana Gverić
3. Ive Blažević
4. Mićo Klepo
Ad/11. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. navodi da klub hdz-a podržava prijedlog Tajnik Mile Gverić
napominje da oporba treba predložiti svoja dva člana za socijalno vijeće i to u roku od
sedam dana te će se isti imenovati sa današnjim datumom. Većinom glasova za uz četiri
glasa protiv prihvaća se prijedlog o imenovanju članova socijalnog vijeća Grada Vrlika.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće donosi slijedeću:
O d l u k u
Imenuje se Socijalno vijeće Grada Vrlika i to u slijedećem sastavu:
1. Jure Plazonić
- predsjednik
2. Tomo žeravica
- zamjenik
3. Rajka Vukušić
- član
4. Božo Vuč.-Vranjić
5. Krešimir Režić
6. Stipana Biuk-Gutić
7. Antonia Lelas.
Ad/12. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća D.V. „Zvončić“ Vrlika.
Tajnik iz6nosi prijedlog članova Upravnog vijeća D.V.“Zvončić“ Vrlika. Većinom
glasova za uz četiri glasa protiv prijedlog je prihvaćen Nakon rasprave Gradsko vijeće
Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Imenuje se Upravno vijeće D.V.“Zvončić“ Vrlika i to od slijedećih članova:
1. Jure Plazonić, 2. Ljilja Vrančić, 3. Goran Gutić.
Ad/13. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vrlika.
Predfsjednik G.V. navodi da klub HDZ-a podržava prijedlog članova ua Upravno
vijeće Gradske knjižnice Vrlika. Zatim je većinom glasova za uz četiri suzdržana glasa
isti prihvaćen. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeću:
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O d l u k u
Imenuje se Upravno vijeće Gradske knjižnice Grada Vrlika u slijedećem sastavu:
1. Jure Plazonić, 2. Ante Grabić, 3. Ivica Gverić.
Ad/14. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Ustanove ŠRC „Česma“ Vrlika.
Tajnik g. Mile Gverić iznosi izmjene i dopune Statuta , a odnose se na radno iskustvo,
u Statutu je navedeno kad se bira ravnatelj da treba imati najmanje pet godina radnog
iskustva, a mi smo izmjenili da to bude dvije godine.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić iznosi da klub podržava izmjene i dopune, da
trebamo težiti svakom novom radnom mjestu ljudi koji ovdje žive, da ostanu tu. Te je
većinom glasova za uz četiri glasa protiv prihvaćen navedeni prijedlog.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Statuta ustanove športsko-rekreacijski centar
„Česma“ (pročišćeni tekst), kojeg je Upravno vijeće uuuustanove donijelo na 16. sjednici
održanoj dana 10. 06. 2013. godine.
Ad/15. Odluka o određivanju Dana branitelja Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. navodi kako nije pristigao niti jedan amandman na ovaj prijedlog.
Klub HDZ-a ga podržava to je 17. kolovoza, dan kad su se naši branitelji digli u obranu
domovine, dogodine ćemo ga dostojanstvenije proslaviti. Jednoglasno je prihvaćen
navedeni prijedlog. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Dan branitelja Grada Vrlika obilježava se 17. kolovoza.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić se zahvalio vijećnicima na radu i razumijevanju te
napomenuo da svaki vijećnik sada ima pravo postaviti po jedno vijećničko pitanje na
koje će dobiti odgovor.
Vijećnik Čedomir Babić navoooodi kako on sam financira već dvije godine rad Udruge
nacionalnih manjina, dali če dobiti ta sredstva.
Vijećnik Mario Delić pita gradonačelnika zašto se program Pomoć u kuči pretvorio u
politički program.
Gradaonačelnik je ukratko iznio kako Program funkcionira već četiri godine, da je
dosta ozbiljan i bitan program. Naveo je g. Deliću da je on optuživao gradsku upravu.
Predsjednik G. V. navodi da ničije radno mjesto nije za vođenje politike to je slobodna
aktivnost, a cijelinu posla svatko treba da obavlja kroz radno vrijeme.
Vijećnica Rajka Vukušić pita zašto su njegovateljice taj tjedan prije izbora dobile
godišnji odmor, dali vode dnevnik, kome odogovaraju za posao, otišle su od starice,samo
su joj ostavile tablete, ja sam joj morala očistiti kuću i sve ostalo napraviti što joj je
trebao. Nazvala sam ravnatelja CK i o tome ga izvjestila.
Jure Plazonić je ukratko pojasnio kako njegovateljice vode dnevnik, kvartalno se
Ministarstvu socijalne politike i mladih dostavlja izvješće o radu o kojem ovisi da li će se
program produžiti. Zahvalio se g-đi Rajki Vukušić na iznijetom prijedlogu koji može
pomoći da rad bude efikasniji. Rajka Vukušić pita na što se odnose sredstva za
intelektualne usluge. Grabić je odgovorio da se to odnosi na geodetske, katastarske
usluge, javnobiljećničke usluge i sl.Rajka Vukušić je napomenula pisak na cesti, rupe na
cesti te put do groblja u Maovicama kako to treba popraviti.

Vijećnica Antornia Lelas traži da se materijali za sjednicu dostave malo ranije.
Predsjednik G.V. navodi da je poslovnikom propisano najmanje pet dana prije
sjednice. Vijećnik Mario Delić navodi kako je propisano najmanje osam dana za nove
vijećnike. Predsjednik G.V. napominje kako onda treba mijenjati poslovnik o radu.
Sjednica završila sa radom u 11,10 sati.

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

