REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/01
UR.BROJ: 2175-06/01-01-19-01
Vrlika, 30. siječnja 2019. godine
Z A P I S N I K
Sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlike održane u Gradskoj vijećnici Grada Vrlika dana
30. siječnja 2019. godine sa početkom u 09,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo
Sjednici su nazočni:
- Dijana Maras, predsjednica
- Ljilja Vrančić, zamjenica
- Zdravko Samardžić, član
- Tomislav Lelas, član
- Ivica Gverić, član
- Jure Turudić, član
- Slavko Škrbić, član
- Ivan Vulić, član
- Ana Kaselj, član
- Boris Alegić, član
- Marijo Delić, član
Odsutni sa sjednice:
- Ivan Žeravica
Sjednici GV nazočni su i: gradonačelnik Jure Plazonić, zamjenik gradonačelnika Nikola
Uzun, voditelj Odsjeka za komunalne poslove Branko Maras, pročelnik JUO Ivan Zorica
Predsjednica GV Dijana Maras, pozdravlja sve prisutne, otvara 21. sjednicu, predlaže da
počnemo minutom šutnje za našeg predsjednika i sve preminule hrvatske branitelje.
Predsjednica GV - ima nas jedanaest (11) možemo prijeći na vijećnička pitanja ako netko ima
riječ?
1. Ivan Vulić za gradonačelnika-dali ste zadovoljni po pitanju čišćenja snijega?
Ralica ŽUC je prošla, naša jesno prošla, oko škole je slabo pročišćeno, nije se
moglo doći s autom blizu.
Gradonačelnik-nisam zadovoljan sa Županijskim cestama, s njihovim načinom čišćenja. Što
se tiče našeg komunalnog poduzeća sve je u redu, dobro je očišćeno. Imali smo smrtni slučaj
u Ježeviću gdje smo mi trebali intervenirati jer Županijske ceste nisu očistile kako treba.
Bio je i hitni slučaj u Radnoj zoni gdje je šleper morao voziti a nije mogao zbog snijega.
Županijske ceste su unajmile Gutića gdje nije odrađeno čišćenje kako treba.
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Planiramo kupiti vozilo sa priključcima, što se tiče košenja trave i čišćenja snijega pa ne bi
trebalo biti problema.
2. Ana Kaselj-za ovogodišnji program maškara, da se odvoji dječji od odraslog
programa
Gradonačelnik i predsjednica GV-na tome radimo ove godine.
3. Marijo Delić-što se tiče pražnjenja septičkih jama građanima dali je izabran
koncesionar? Jeli to Komunalno poduzeće Knin ili netko drugi?
Gradonačelnik-Vi pitate nas za to umjesto da mi pitamo Vas. Zašto Vi kao firma ne kupite
cisternu i to radite i zaradite. Svi ljudi koji imaju problema s pražnjenjem jama neka se jave
nama, mi smo dogovorili s Komunalnim poduzećem Knin da dođe za pet, šest ljudi u jendom
danu, da ljudima bude jeftinije.Nitko nije dobio koncesiju, trebate i Vi ka firma biti malo
agilniji, i po pitanja šaaaahta , govorio sam Šabiću ima dvadesetak dana za šahte na Križiću i
kod Zavoda, još to nije rješeno. To je Vaše, trebate raditi ono što smeta ljudima, netko će tu
upast. Mi smo na raspolaganju da Vi kao firma zaradite.
Marijo Delić-ajmo na inicijativu nabavke stroja.
Predlažem da prijeđemo na zapisnik. Ako netko ima primjedbi, nema, predlažem glasovanje.
Većinom glasova deset (10) za uz jedan (1) suzdržani glas usvaja se zapisnik sa 20. sjednice
Gradskog vijeća.
Predsjednica predlaže da prijeđemo na Dnevni red.
1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kampa Tabela
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza
Tko je za ovakav Dnevni red? Predlaže glasovanje za Dnevni red, većinom glasova jedanaest
(11) za usvaja se Dnevni red za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Prelazimo na prvu točku: Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kampa
Tabela
Nikola Uzun-prošle godine je Ministarstvo državne imovine odobrilo gradnju Auto kapa na
ove dvije čestice. Oni bi to radili fazno, možda bi ga i ove godine otvorili.Na nama je da
donesemo Odluku, oni bi riješili vodu, struju, cestu, već su počeli neke predradnje tako da im
ubrzano trebamo donijeti ovu Odluku.
Branko Maras-mi smo to predvidjeli u Prstornom planu, oni će snositi sve troškove.
Ivan Vulić-jeli to kamp zatvorenog ili otvorenog tipa?
Nikola Uzun-to će oni odrediti.
Branko Maras-bit će kamp zatvorenog tipa.
Marijo Delić-koja je to tvrtka i koliko će investirati u kamp?
Nikola Uzun-to je tvrtka iz Austrije, nismo još dobili podatke koliko će investirati.
Predsjednica GV ako nema pitanja predlažem glasovanje.
Većinom glasova jedanaest (11) za ussvaja se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
Kampa Tabela
Prelazimo na drugu točku: Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza
Predsjednica GV-ovu smo Odluku donijeli na prethodnoj sjednici GV, ali je novi Pravilnik
doneše 1. Veljače pa smo je morali ponoviti. Svima je iznos isti isti 150,00 kn po krevetu,
Vrlika je razred C, stavili smo najnižu cijenu.
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Predsjednica- predlažem glasovanje ako nema pitanja. Većinom glasova jedanaest (11) za
usvaja se Odluka o visini paušalnog poreza.
Predsjednica GV – zahvaljujem svima na radu, zaključujem 21. sj. u 09,20 sati.
Zapisničar:
Ana Klepo

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

