REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/35
Ur.br.: 2175-06/13-01
Vrlika, 01. 10. 2013. god.
Z A P I S N I K
Sa 3. sjednice Gradskog vijeća grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
Vrlika dana 01. 10. 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 3. 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 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane
dana 14. 08. 2013. god.
2. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja Ustanove ŠRC „Česma“ .
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Grada Vrlika.
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vrlika za 2013. god.
5. Razmatranje Programa proslave Dana Grada Vrlika i blagdana Gospe od
Ružarja zaštitnice Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. navodi prijedloge odluka HNS-a koje ćemo uvrstiti u dnevni red iza
točke 1. Zatim dodaje prijedlog tajnika –odluka o komunalnom doprinosu za
legalizaciju objekata da je uvrstimo iza točke 3.
Vijećnik mario delić traži da vijećnička pitanja idu prije dnevnog reda. Predsjednik
G.V. i tajnik su odgoovrili da to ne mijenja ništa da je to samo tehnička stvar.
Predsjednik G.V. pita dali se slažemo s dnevnim redom uz nadopune. Svi su vijećnici za
ovakav dnevni red.
Ad/1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
14. 08. 2013. god.
Vijećnik Mario Delić traži da se držimo Statuta i poslovnika prije idu vijećnička pitanja
a onda dnevni red, raspravlja se po Vašem a ne po sttutu i poslovniku.
Predsjednik G.V. navodi da su odgovore na vijećnićka pitanja dobili, primjedbi na
zapisnik nema te je isti prihvaćen. Po izvršenoj raspravi gradsko vijeće Gra vrlika
donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana 14. 08.
2013. god.
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Vijećnička pitanja.
Predsjednik G.V iznosi prijedlog – klub HNS-a je imenovao predsjednika a to je
Antonia Lelas.
Vijećnica Rajka Vukušić pita za sredstva za sanaciju odlagališta Poljanak u iznosu od
500.000,00 kn na koji se poljanak odnose jer ima i na Maovicama isti.
Rajka Vukušić postavlja pitanje za izgradnju ceste do Veslačkog kampa zašto grad daje
sredstva ako su to sredstva iz pristupnih fondova. Branko Maras dogradonačelnik je
dao odgovore: sredstva za sanaciju odlagališta Poljanak se odnose na Poljanak na
otišiću, a sredstva za izgradnju pristupne ceste do veslačkog kampa moraju ući u
proračun. Mario Delić pita gradonačelnika do kada će se vlasnika Vrlikaplasta puštati
da narušava zdravlje ljudi i okolšia. Gradonačelnik odgovara da su podnošene tužbe
inspekcijama, da je to na sudu i u rukama je države. Mario Delić napominje nadam se
da ćete nešto poduzeti. Tajnik navodi da je taj problem došao i do Ministarstva
pravosuđa, do ministra. Mario Delić ističe da traži odgovor na to pitanje uz dopis
ministru.
2. pitanje Mario Delić postavlja gradonačelniku što je poduzeto po pitanju Jago
komerca, ljudina nastaju štete na kućama, pucaju kuće.
Gradonačelnik odgovara nama je to poznato, treba napraviti prijavu, ljudi kojima je
šteta načinjena trebaju mu napraviti prijavu.
Vijećnik Čedomir Babić postavlja prvo pitanje gradonačelniku hoće li u proračunu za
slijedeću godinu osigurati sredstva za vodoopskrbu u naselju Otišić, zatim postavlja
drugo pitanje dali će se osigurati zaposlenje makar jednog čovjeka srpske nacionalne
manjine u gardskim poduzećima.
Gradonačelnik je dao odgovore: što se tiče vodoopskrbe bit će rješena sredstvima iz
pristupnih fondova, a što se tiče zaposlenja ljude nismo nikad odvajali, nedavno je bio
raspisan natječaj nitko se nije prijavio.
Vijećnica Antonia Lelas postavlja pitanja: kada će biti raspoređena sredstva za rad
političkih stranaka, te zašto nam gradonačelnik odbija dati prostor za rad stranke.
Predsjednik G.V.odgovara da je u proračunu dosad predviđano i i isplaćivano a i u
slijedećem proračunu će isto biti.
Tajnik grada navodi da imamo odluku o financiranju političkih stranaka.
Vijećnica Stipana Biuk Gutić pita zašto je važnije ulagati športski centar nego u dječiji
vrtić, da se uposli još jedna djelatnica, da se odvoji od škole, dali će i dalje raditi šest sati
zbog roditelja koji rade. Zatim postavlja pitanje kome je dodjeljen gradski autobus i za
koje svrhe.
Gradonačelnik odgovara da će se pitanje vrtića riješiti sredstvima iz pristupnih fondova.
Autobus smo iznajmili Čazmatransu.
Antonia Lelas predlaže da se točka 2. Izostavi iz dnevnog reda.
Ad/2. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja Ustanove ŠRC „Česma“
Predsjednik G.V. ispred kluba vijećnika HDZ-a koji je razmatrao prijedlog iznosi da je
bio proveden javni natječaj, zatim je dao riječ tajniku da ukratko iznese isti.
Tajnik grada Mile Gverić pojašnjava ukratko da je natječaj bio objavljen u narodnim
novinama i na oglasnoj ploči grada, te da je pristigla samo jedna zamolba, bila je
potpuna te je izabran i imenovan Nikola Uzun za ravnatelja. Većinom glasova za uz
četiri suzdržana glasa prihbaćen je navedeni prijedlog.
Po izvršenoj rspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Izabran je i imenuje se Nikola Uzun za Ravnatelja ustanove ŠRC „Česma“.
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Ad/3. Prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. navodi kako je Toni Božinović otišao na specijalizaciju došao je novi
dr. Rino Rančić za kojeg Gradsko vijeće treba donijeti Rješenje o imenovanju za
mrtvozornika. Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi
R j e š e n j e
Za mrtvozornika na području Grada Vrlika imenuje se dr. Rino Rančić.
Ad/4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vrlika za 2013. god.
Predsjednik G.V. iznosi da Grad vrlika svake godine prije dana Grada objavljuje oglas
za dodjelu javnih priznanja tako i ove , nismo dobili niti jedan prijedlog. Gradsko vijeće
je dalo prijedloge za dodjelu javnih priznanja i to za. OPG Željko Vuletić-Maovice i tri
nastavnika koja su otišla u mirovinu; Marija Božinović, Mira Totić i Špiro Šarac.
Klub vijećnika HNS-a iznosi svoj prijedlog da se dodjeli nagrada i za tri učiteljice koje
su ranijih godina otišle u mirovinu: Marica Erdelez, Veronika Sušić i Ružica Ivančić.
Predsjednik G.V kaže da je prijedlog donešen mimo roka te se o njemu ne može
raspravljeti neka ostane za iduću godinu ali da se dostavi u zakonskom roku.
Vijećnik Mario Delić odgovara da možda nije kasno s obzirom na njihobu dob da ih se
na svečanoj sjednici a plakete im dodjeliti naknadno.
Predsjednik G.V. navodi da nitko nije protiv toga, ali moramo strogo poštivati
proceduru, te zatvara raspravu po navedenom prijedlogu koji je jednoglasno prihvaćen.
Zatim je Gradsko vijeće donijelo slijedeću.
O d l u k u
o dodjeli javnog priznanja Grada Vrlika
za 2013. Godinu
1. OPG „Željko Vuletić“, Maovice 52 A, za izuzetan doprinos u razvoju malog
poduzetništva na području grada Vrlika, kolektivna nagrada.
2. Zahvalnica Grada Vrlika za 2013. godinu dojeljuje se :
g-đi Miri Totić za dugogodišnji predani rad i izuzetan doprinos u odgoju i
obrazovanju generacija Vrličkih učenika,
g-đo Mariji Božinović i gospodinu Špiri Šarac.
Ad/5 Prijedlog Kluba HNS-a za osiguranje prostora za rad stranke.
Predsjednik G.V iznosi kako niti jedna stranka nema prostor za rad. Dužni smo Vam
osigurati prostor, gradsku vijećnicu uz prethodno javljanje osim u vrijeme kad je
sjednica Gradskog vijeća.
Gradonačelnik navodi da se kroz programe iz strukturnih fondova urediti zgrada Doma
mladih te će se tad ariješiti sva pitanja i zahtjevi.
Zatim je većinom glasova za uz tri suzdržana glasa i 1 glas protiv prihvaćen navedeni
prijedlog.
Vijećnik Čedomir Babić traži da mu se osigura prostor za rad stranke.
Tajnik grada g. Mile Gverić kaže da ovakva pitanja trebaju ići službeno preko tajništva
Grada a ne na ovakav način.
Ad/6. Odluka o komunalnom doprinosu, izmjene i dopune.
Tajnik g. Mile Gverić navodi da ovu odluku tj. izmjene i dopune donosimo zbog ljudi
čije su kuće u obnovi izgrađene da se oslobode od plaćanja komunalnog doprinosa a isto
bi se odnosilo i na gospodarske objekte. Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
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O d l u k u
¸o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Ad/7. Razmatranje Programa proslave Dana Grada Vrlika i blagdana Gospe od
Ružarja zaštitnice Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. napominje vijećnicima da se svi uključe u program i proslavu dana
Grada.
Vijećnica Stipana Gutić daje primjedbu na domjenak zašto se organizira u Civljanima a
ne u Vrlici i na vatromet, zašto se Grad ne odrekne istih.
Predsjednik G.V. daje odgovor da je domjenak samo zbog gostiju koji dođu sa strane
nemamo gdje u Vrlici.
Jure Plazonić je odgovorio za vatromet da je ostao od dana ulaska u EU, nije se kupoao
novi.
Gradonačelnik je zamolio sve vijećnike da se uključe u događanja.
Zatim je većinom glasova za uz 2 glasa protiv prihvaćen je navedeni program.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se Program proslave dana Grada Vrlika i blagdana Gospe od Ružarja
zaštitnice Grada Vrlika.
Sjednica završila sa radom u 11,00 sati.

Predsjednik G.V.
Ante Turudić, dipl.iur

