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Vrlika, 6. rujna 2018. godine
GRADSKOM VIJEĆU
PREDMET:Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje
siječanj-lipanj 2018. godine,
- dostavlja se
Poštovana predsjednice Gradskog vijeća, gradske vijećnice i vijećnici,
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 47. Statuta Grada
Vrlike podnosim polugodišnje izvješće o svom radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine.
Tijekom razdoblja za koje Vam podnosim ovo izvješće uz uobičajene svakodnevne poslove,
imali smo veliki broj aktivnosti koje su bile usmjerene na rješavanje onih problema za koja
smo smatrali da su veoma važni za poboljšanje svekolikog života na području našega Grada,
te Vam ističemo najvažnije:
-

11. siječnja raspisan natječaj za izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u
Ježeviću, nakon provedenog postupka potpisan Ugovor o izvođenju s
najpovoljnijim ponuđačem firmom “GRADINA MONT” d.o.o., vrijednost
ugovorenih radova bez PDV-a iznosi 498.000,00 kuna.

-

31. siječnja u Hrvatskim cestama održan satanak na kojem su uz mene,
mojeg zamjenika Nikolu Uzuna i Branka Marasa nazočili ministar prometa i
infrastrukture Oleg Butković, predsjednik Uprave HC-a Josip Škorić, državni
tajnik Tomislav Mihotić i zastupnika Davor-Ivo Stier, na kojem smo
raspravljali o rekonstrukciji ceste D1 u dužini od 700 m kod groblja sv. Petra
te uređenju dijela ceste prema Sinju u dužini od 15-ak km. U ovom trenutku
za dionicu kod sv. Petra gotova je projektna dokumentacija te se očekuje
izdavanje građevinske dozvole i raspisivanje natječaja, dok za dionicu ceste
prema Sinju u tijeku je izrada projektne dokumentacije.

-

Početkom veljače održan je radni sastanak načelnika i gradonačelnika
cetinskog kraja s županom Blaženkom Bobanom, zamjenicima gospodom
Lukom Brčićem i Antom Šošićem, županijskim pročelnicima i direktorima
javnih poduzeća na kojem je dogovoreno asfaltiranje županijske ceste 6082
od Koljana do Dabra u dužini od oko 8,5 km. Cesta se uređuje u punom
profilu, projektna dokumentacija je gotova i očekuje se raspisivanje natječana.

-

U uredu gradonačelnika održan sastanak s predstavnicima Ministarstva
kulture i vlasnicima mlinica ispod Balečkog mosta na kojemu su definirani
koraci u cilju obnove Lelasove i Stojića mlinice. Slijedom dogovorenoga na
prijedlog Grada mlinice su stavljene pod stalnu zaštitu Ministarstva kulture te
je Grad odlukom Gradskoga vijeća preuzeo skrbništvo nad mlinicama.
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-

U travnju mjesecu raspisana je jednostavna nabava za uređenje parkinga kod
škole i vrtića. Slijedom toga potpisan je Ugovor s firmom “Cetina” d.d.,
vrijednost ugovorenih radova iznosi 318.195,00 bez PDV-a.

-

U svibnju mjesecu potpisali smo dva Ugovora na iznos od po 250.000,00
kuna, jedan se odnosi na sufinanciranje radova na uređenju javnoprometnih
površina a drugi na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije uređenja
tvrđave Prozor.

-

Nakon provedenog javnog natječaja za uređenje ulice Milana Begovića, 15.
lipnja potpisan je Ugovor o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuđačem
firmom G.P.P. MIKIĆ d.o.o., vrijednost ugovorenih radova iznosi 755.477,00
bez PDV-a.

-

U uredu župana Blaženka Bobana održan je sastanak na kojem su uz
predstavnike Grada nazočili Ivo Babić zamjenik direktora elektrodalmacije
Split te Dražen Šabić voditelj ispostave Sinj, a na kojem je tema bila
poboljšanje opskrbe električnom energijom u naseljima Kukar, Vinalić,
Garjak, Ježević i Kojane. Gospoda Babić i Šabić su nas upoznali s
postavljanjem daljinskog rastavljača u trafostanici Kaselji koji bi uvelike
pomogao u otkrivanju kvarova na mreži što bi olakšalo njihovo otklanjanje i
skratilo vrijeme bez električne energije. Novi sastanak održan je u petak 31.
kolovoza u Splitu u uredu direktora Saše Kraljevića

-

Također što se tiče HEP-a u više navrata održani su sastanci s ciljem
izgradnje Solarnog parka u našoj radnoj zoni, a za koji je HEP pokazao
interes. Rezultat pregovora je potpisani Ugovor o izgradnji Solarnog parka.

Od ostalih gospodarskih i infrastrukturnih aktivnosti izdvajamo radove na proširenju groblja u
Maovicama, uređenje ogradnog zida u groblju sv. Nike, kupnju mobilnog reciklažnog
dvorišta, postavljanje česme kod crkve Gospe od Ružarja i postavljanje nove na tržnici.

Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Hrvatska / Tel/Fax: +385 21 827 023/222 /
vrlika@vrlika.hr

DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Iz područja društvenih djelatnosti izdvajamo slijedeće aktivnosti i mjere iz predmetnog
razdoblja:
-

Potpisani Ugovori za 26 redovitih studenata za akademsku godinu
2017./2018., istima u predmetnom razdoblju isplaćene sve stipendije,
na prijedlog škole nagrađeni najbolji učenici naše škole,
redovito se isplaćuju naknade za svako novorođeno dijete,
pomaže se rad svih udruga koje djeluju na području našega Grada,
provode se Javni radovi u kojima je zaposleno 5 osoba u trajanju od 6
mjeseci,
nastavak sufinanciranja lokalnog prijevoza i prijevoza učenika srednjih škola.
i dalje se provodi program Pomoći u kući starijim osobama,
obnovljen spomenik braniteljima kod Alegića,
obilježeno stradavanje pripadnika PUMA na Dinari,
kupljeno novo službeno vozilo, vrijednosti 166.340,19 kn,
posjetom Velom vrhu obilježena pobjeda Vrličkih branitelja u kojoj je svoj
život položio Petar Varnica.

NORMATIVNE DJELATNOSTI
U promatranom razdoblju održano je 8 sjednica Gradskog vijeća Grada Vrlike gdje sam kao
predlagatelj Gradskom vijeću predložio niz akata, a koji su usvojeni u predstavničkom tijelu.
Na sjednicama Gradskog vijeća Grada Vrlike usvojeni su sljedeći akti: 26 odluka, 1 pravilnik,
18 zaključaka, 3 izvještaj te je izmjenjen Statut Grada Vrlike.
Kao gradonačelnik Grada Vrlike u promatranom razdoblju zajedno sa svojim zamjenikom
donio sam niz odluka, rješenja, preporuka, suglasnosti, programa, javnih poziva i potvrda. U
promatranom razdoblju raznim javnopravnim tijelima upućen je veliki broj podnesaka
gospodarske, socijalne i administrativno-upravne problematike. Sa svojim zamjenikom,
pročelnikom, voditeljima odsjeka u gradskoj upravi Grada Vrlike te direktorima gradskih
poduzeća i turističke zajednice održao sam 28 kolegija na kojima su doneseni razni zaključci.

S poštovanjem,
Gradonačelnik:
Jure Plazonić
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