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ZAPISNJK
Sa 13. sjrdnice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici Grada
vrlika dana 24. 08. 2011. godine (srijeda) 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 13. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulim aza
hrvatsku državu.
Zatim je predložio slijedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća održane
dana 18. 05. 2011. god.
2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o protokolu Grada Vrlika.
3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Vrlika.
4. Podnesak vijećnika Bože Giljana s prijedlogom dopune Dnevnog reda.
5. Aktuelni sat.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić podsjetio je nazočne na mjesec kolovoz, što znači za
Vrliku. Zatim je po točki 4. Podnesak vijećnika Bože Giljana ( prijedlog sa 4 točke u
kojem nema nikakvih materijala) dao riječ gradonačelniku da pojasni navedeno.
Gradonačelnik navodi –borimo se sa situacijom u kojoj se nalazimo, pokušat ćemo se
ponašati odgovorno i u skladu sa situacijom. Vijećnicima smo isplatili naknadu za prva
tri mjeseca ove godine, Mrtvačnica na Maovicama se gradi. Po izvršenoj raspravi
Dnevni red je jednoglasno usvojen. Zatim se prelazi na raspravljanje po točkama.
Ad/1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika
održane dana 18. 05. 2011. god.

Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
-2Z a k l j u č a k
Prihvaća se zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane dana
18. 05. 2011. god.
Ad/2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o protokolu Grada Vrlika.
Predsjednik G. V. g. Ante Turudić daje riječ tajniku grada da pojasni isti.
Tajnik iznosi da je pravilnik izrađen u skladu sa zakonom, te je isti pojašnjavao dalje po
točkama. Predsjednik G.V. g. Ante Turudić – znači da su u Pravilnik uvrštene sve
aktivnosti tokom godine. Vijećnik Tomislav Turudić pita u svezi postavljanja zastave na
Gradini, a to nije naše vlasništvo. Tajnik odgovara da je to vlasništvo Hrvatskih šuma, a
da bi je postavili na tvrđavu trebali bi imati sve suglasnosti.
Vijećnik Božo Giljan predlaže da se zastave postave na sve prostore Mjesnih odbora u
svim naseljima. Predsjednik G.V. g. Ante Turudić i gradonačelnik napominju
vijećnicima za sv. misu sutra 04. 08. 2011. i polaganje vijenaca kod centralnog križa za
poginule branitelje, bilo bi dobro da i vijećnici budu nazočni.
Po izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donijelo je slijedeći:
Z a k l j u č a k
Prihvaća se Pravilnik o protokolu Grada Vrlika
Ad/3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Vrlika.
Branko Maras-dogradonačelnik iznosi da trebamo ići na izmjene i dopune Prostornog
plana budući imamo razloga, imamo ljude sa projektima ( npr. solarne elektrane ) samo
trebamo ispoštovati zakonske propise.
Vijećnik Tomislav Vrančić pita dali se izmjene odnose na poduzetničku zonu.
Gradonačelnik mu je odgovorio da se bez Prostornog plana ne može ništa graditi.
Predsjednik G.V. navpominje da će biti obavijest na Vrlici kad budu izmjene . Tomislav
Vrančić –budući nema vlasničkih listova dali će Prostorni plan biti usklađen sa
izmjenama i dopunama. Tajnik je odgovorio da se danas kreće u postupak izmjena i
dopuna , onda treba biti i javna rasprava. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog. Po
izvršenoj raspravi Gradsko vijeće Grada Vrlika donosi slijedeću:
O d l u k u
Prihvaća se prijedlog pokretanja postupka izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja
Grada Vrlika.
Ad/4 Podnesak vijećnika Bože Giljana s prijedlogom za dopunu Dnevnog reda.
1. Financiranje i rad M.O.
2. Proširenjegroblja i uređenje Bratske kuće na Maovicama.
3. Godišnje izvješće poduzeća u Gradu Vrlici o poslovanju (za proteklu godinu).
4. Neisplata naknade strankama i vijećnicima.
Božo Giljan traži pojašnjenje za proširenje groblja na Maovicama , zatim navodi da je
potrebniji ogradni zid, te proširenje groblja, ima ljudi kojima je potrebno graditi
grobnice, ja sam dogovorio sa ljudima vlasnicima parcela uz groblje koji bi dali te svoje
parcele za gradnju. Branko Maras –treba pravilno graditi , po zakonu o grobljima Grad
je vlasnik istih ali je dao Usluzi Vrlika na održavanje. Treba uvesti red u gradnji kao i u
groblju sv. Petra u Vrlici, Treba pripremiti svu potrebnu projektnu dokumentaciju.

Predsjednik G.V. navodi da je naš cilj da se to uvede u red i da ljudi budu zadovoljni, te
da se riješe imovinsko-pravni odnosi i da cijena bude prihvatljiva za ljude.
Vijećnik Ive Blažević navodi da se slaže u potpunosti sa prijedlogom Bože Giljana,
groblje treba proširiti i zid napraviti, ali zid treba napraviti pravi od kamena .

Ad/5. Aktuečni sat.

Sjednixca završila sa radom u 11,00 sati.

Zapisničarka
Ana Klepo, v.r.

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

