REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/09
UR.BROJ: 2175-06/01-01-18-01
Vrlika, 14. rujna 2018. godine
Z A P I S N I K
Sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika dana
14. rujna 2018. godine sa početkom u 14,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Anita Blažević, član
- Ivan Žeravica, član
- Ivica Gverić, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Tomislav Lelas
- Ana Kaselj
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, pročelnik JUO Ivan Zorica,voditelj Odsjeka za komunalne poslove Branko Maras,
voditelj Odsjeka za proračun i financije Ante Grabić, Milan Šabić, direktor Usluge d.o.o.
Predsjednica GV Dijana Maras - dobar dan svima, otvaram 16. sjednicu, predlažem da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV ima nas deset (10) možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima riječ?
1. Ivan Vulić- za prilaz kući Zvonimir Markioli?
Gradonačelnik-upoznati smo s tim problemom i obećajem da će se riješiti. Svima
zahvaljujem na dobrom radu jer je ovo već 16-a sjednica a po zakonu smo dužni imati 4.
Predsjednica GV-ima li još pitanja, nema, predlažem prijeđemo na zapisnik. Ako netko ima
primjedbi, nema, predlažem glasovanje. Većinom glasova za usvaja se zapisnik sa 15.
sjednice Gradskog vijeća.
Možemo prijeći na Dnevni red:

Dopuna dnevnog reda pod točkom br. 9. Suglasnost Usluga d.o.o. Vrlika za provedbu
ulaganja na području Grada Vrlike, predlaže se da se i nju usvoji.
1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrlike za 2018. godinu
2.Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Ustanove ŠRC Česma“
3.Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupka javne nabave.
4.Izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018.
5.Razmatranje i usvajanje prijedloga o dodjeli javnih priznanja Grada Vrlike za 2018. godinuV.R. Metal d.o.o. Vrlika
6,Razmatranje i usvajanje prijedloga o dodjeli javnih priznanja Grada Vrlike za 2018.
godinu-Operni pjevač Miljenko Đuran
7.Prijedlog Programa obilježavanja Dana Grada Vrlike i blagdana Gospe od Ružarja
8.Razmatranje financijskog izvješća Usluga d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2017.g.
9.Suglasnost Usluga d.o.o. Vrlika za provedbu ulaganja na području Grada Vrlike.
Predsjednica GV predlaže glasovanje za Dnevni red Većinom glasova deset (10 ) za usvaja
se Dnevni red za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Prelazimo na prvu točku: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrlike za 2018.
godinu
Ante Grabić obrazlaže navedeni izvještaj. Kao i svake godine dužni smo do 15.rujna podnijeti
izvješće o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću. Izlaže obrazloženje Proračuna i izvješće o
izvršenju istog.Dalje nabraja sporove u kojima je Grad, zahvaljuje i stoji na rspolaganju za
pitanja. Predsjednica GV otvara raspravu, nema prijavljenih za raspravu te daje na glasovanje.
Većinom glasova devet (9) za uz jedan (1) suzdržani glas usvaja se Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Grada Vrlike za 2018. godinu.
Prelazimo na drugu točku: Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Ustanove ŠRC Česma
Gradonačelnik obrazlaže ovu točku. Navodi da je do sada dužnost ravnatelja obnašao Ante
Biuk te ga predlaže za daljnje obnašanje ove funkcije. Navodi kako on obavlja i ostali posao
koji je potrebno obaviti te da je bitno da pokušamo zadržati svaku mladu osobu.
Predsjednica otvara raspravu. Za riječ se javio Ivan Vulić i pita gradonačelnika da li je nužno
da bude baš ravnatelj na što gradonačelnik odgovara da Ustanova mora imati ravnatelja.
Predsjednica daje na glasovanje ovu točku. Većinom glasova sedam (7) za i tri (3) suzdržana
usvaja se Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Ustanove ŠRC Česma.
Prelazimo na treću točku: Prijeldog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi nabave postupka
javne nabave. Izlaže Branko Maras. Navodi da se na terenu pojavio problem prilikom
primjene ovog Pravilnik. Primjer za to je izvođenje radova na prkiralištu osnovne škole gdje
su se pojavili nepredviđeni radovi te se povećala i cijena samih radova. Zbog toga se ide u ove
izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Konzultirali smo se s
revizijom i sve je usklađeno sa zakonom. Predsjednica GV otvara raspravu. Za riječ se javio
Mario Delić i pita za limite prilikom izvođenja radova? Branko Maras odgovara da je limit za
jednostavnu nabavu do 500.000 kuna za radove a 200.000 kuna za robu i usluge bez PDV-a.
Predsjednica GV otvara glasovanje. Jednoglasno s deset (10) glasova za usvaja se Prijedlog
izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

Prelazimo na četvrtu točku: Izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018.
Gradonačelni podnosi Izvještaj o svom radu za prvih šest mjeseci. Navodi koji su radovi u
toku te koji su završeni. U planu je asfaltiranje ceste Kolja ne – Dabar u punom profilu.
Postupak za obnovu starih mlinica je također u tijeku. Imamo aktivnosti vezane za solarni
park u RZ Kosore gdje bi se trebalo zaposliti nekoliko ljudi a imali bi koristi od komunalne
naknade. Uređen je parking kraj škole i u tijeku su radovi u Ulici Milana Begovića. Nada se
da će se riješiti i problemi s opskrbom električnom energijom. Obavljeni su neki sastanci s
HEP-om na tu temu. Predlaže i povećanje naknade za novorođenu djecu od 1.1. 2019.
Predsjednica GV otvara raspravu. Za riječ se javio Mario Delić te pita na što se odnose ova
dva ugovora i predlaže uređenje vatrogasnog puta od pravoslavne crkve do tvrđave.
Gradonačelnik odgovara da se ugovori odnose na uređenje Ulice Milana Begovića i parkinga
ispred škole te da nastoje ostvariti što više projekata u suradnji s drugim subjektima. Ivan
Vulić pita da li će se izmjestiti i prodavači iznad škole? Gradonačelnik se slaže kako i to treba
urediti. Predsjednica predlaže glasovanje. Jednoglasno s deset (10) glasova za usvaja se
Izvješće gardonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018.

Prelazimo na petu točku i točku 6: Razmatranje i usvajanje prijedloga o dodjeli javnih
priznanja Grada Vrlike za 2018. godinu - V.R. Metal d.o.o. Izlaže Ivica Gverić kao
predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. Navodi da se odbor jednoglasno složio s
prijedlozima gradonačelnika za dodjelu javnih priznanja. Poziva sve da podrže ove prijedloge.
Predsjednica GV otvara raspravu. Mario Delić navodi kako je uvijek za kulturne dijelatnosti
ali da smatra da i Naturalis treba dobiti nsgradu na što mu gradonačelnik odgovara da su već
dobili. Predsjednica GV stavlja na glasanje ove prijedloge. Većinom glasova devet (9) za uz
jedan (1) suzdržan usvaja se prijedlog o dodjeli javnih priznanja Grada Vrlike za 2018.
godinu.
Prelazimo na sedmu točku: Prijeldog Programa obilježavanja Dana Grada Vrlike i blagdana
Gospe od Ružarja. Zamjenika Gradonačelnika Nikola Uzun izlaže ovu točku. Navodi kako je
moguće da bude još nekih manjih promjena u vezi satnice održavanja sportskih događaja.
Savjet mladih se također uključio u organizaciju te će oni organizirati tombolu. Predsjednica
GV stavlja ovaj prijedlog na glasanje. Jednoglasno je usvoje Prijedlog Programa obilježavanja
Dana Grada Vrlike i blagdana Gospe od Ružarja.
Prelazimo na osmu točku: Razmatranje financijskog izvješća Usluga d.o.o. za komunalne
djelatnosti za 2017. godinu. Izlaže direktor Usluge d.o.o. Milan Šabić. Navodi da brojke nisu
lijepe ali da su realne. Problemi su nastali kada su se morali uskladiti sa zakonom te odvojiti
od Eko Vrlike. Isto tako zakoni nam ne idu na ruku jer pedeset posto prihoda moramo dati
državi. Upitno je i koliko je stara vod koju pijemo zbog malog broja potrošača i slabijeg
protoka vode. Nametnuti su uvjeti što se mora imati od opreme i da sve to poštivamo malo bi
nam bila i dva miliona a ne petsto tisuća koliko dobiju. Radi usporedbe Sinj proda dva
miliona kubika vode a mi 109 tisuća. Spreman sam odgovoriti na sva pitanja. Predsjednica
GV otvara raspravu. Gradonačelnik navodi da možemo biti zadovoljni što imamo vodu s
obzirom na mali broj potrošača. Ivan Vulić pita da li je minus milijun kuna ako bi se oduzele
subvencije Grada i Županije i da li je razlika naplate potraživanja uračunata kao gubitak?
Milan Šabić navodi da pola prihoda daju državi i kako su naplatu pokušavali riješiti
dogovorno za ove šta ne plaćaju, nešto i s ovrhama ali ovrhe su skupe. Ivan Vulić navodi kako

bi troškovi ipak mogli biti manji. Pita šta je sa sudskim troškovima? Milan šabić navodi kako
su imali spor s Vučković i Zavodom za javno zdravstvo Šibenik. Postignute su nagodbe. Jure
Turudić pita da li radnici plaćaju vodu? Šabić odgovara da plaćaju ali ne zna da li su svu
uredno podmirili račune. Jure Turudić pita gdje je gosp. Šabić prijavljen na što mu M. Šabić
odgovara da je ptije bio prijavljen u Vrlici a od nedavno u Brnazama. Mario delić navodi da je
cijena vode nepravedna te treba korigirati cijenu vode. Podignuti cijenu paušala a smanjiti
cijenu kubika. Gradonačelnik odgovara da bi to bio udar na najsiromašnije. Milan Šabić
navodi da ideja nije loša ali da isporučitelj predlaže a Vodno vijeće u Zagrebu odlučuje o
cijeni vode. Ivan Vulić pita što se m,ože napraviti da se smanje troškovi? Milan Šabić
odgovara da to ne ovisi o gubitku vode nego o malom broju potrošača. Predsjednica GV
stavlja prijedlog na glasanje. Većinom glasova sedam (7) za i tri (3) protiv usvojeno je
Financijsko izvješće Usluge d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2017. Godinu.
Prelazimo na devetu točku: Suglasnost Usluga d.o.o. za komunalne djelatnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Vrlike. Izlaže Milan Šabić. Navodi da je ova suglasnost potrebna
kako bi se mogli prijaviti na natječaj EU fondova. Predsjednica GV stavlja na glasanje te se
jednoglasno s deset (10 ) glasova za usvaja Suglasnost Usluga d.o.o. za komunalne djelatnosti
za provedbu ulaganja na području Grada Vrlike.

Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 16. sj. u 15,55 sati.
Zapisničar:
Ana Klepo

Predsjednica G.V.
Dijana Maras, mag.oec.

