Zapisnik
sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 11. 12. 2018. godine u
vijećnici.
Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio sve
nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i djelatnike gradske
uprave, slušatelje Radio Slunja i gledatelje.
Potom je pozvao vijećnike upisane za "Aktualni sat" da postave svoja pitanja.
Goran Glavurtić podsjeća kako je na 3. sjednici GV prije otprilike godinu dana postavio
pitanje za županijsku cestu broj 34152 koja spaja D1 sa cestom za poligon kroz
Podmelnicu pa pita gradonačelnika da li je što pokrenuo nakon toga prema Županijskoj
upravi za ceste. Tada je gradonačelnik najavio sastanak sa g. Turkovićem iz ŽUC-a i
zanima ga jeli do tog sastanka došlo, ima li kakvog pomaka. Vidi da su pokrpane rupe
na cesti što je za svaku pohvalu, ali ga zanima kada će se rješavati puni profil ceste sa
ivičnjacima, slivnicima i pješačkom stazom.
Gradonačelnik iznosi kako je razgovarao i vodio direktora kroz Podmelnicu, direktor
Turković nije znao da ta cesta pripada županijskim cestama, a kada je vidio kakvo je
stanje rekao je da probamo stupiti u kontakt sa ljudima jer je oduvijek problem širina
ceste, odnosno problem sa vlasnicima za širinu ceste. Rekao je i gospodinu Milenku i
predsjedniku MO da pokušaju dogovoriti u Podmelnici, odnosno vidjeti postoji li
mogućnost da se ljudi usuglase da se ide na proširenje ceste jer ona sada nema dovoljno
širine da bi se mogla urediti na način da ima nogostup, rubnjake. Boji se da to neće ići
lako iako su Županijske ceste spremne ići u to, ali problem su uvijek bili vlasnici čestica.
Trebali bi se naći svi zajedno, vlasnici čestica, predstavnici Županijskih cesta, odnosno
direktor ili neko od njih, možda projektant g. Katić koji radi kod njih kao inženjer i da se
vidi što bi se moglo napraviti.
Goran Glavurtić apelira i moli da do tog sastanka sa mještanima dođe jer je to uistinu
dugogodišnji problem i misli da je krajnje vrijeme da se rješava.
Gradonačelnik ponavlja kako nema ništa protiv, kada se dogovore i pozovu ga
odmah će kontaktirati i pokušati dogovoriti vrijeme sastanka bilo ovdje, bilo kod njih.
Dodao je kako je i g. Bogović dok je bio gradonačelnik također to pokušavao rješavati,
ali je uvijek bilo sporno vlasništvo, njih 2,3 vlasnika na cijeloj prometnici nisu dozvolili
da se ide u proširenje. Sporno je kod Holjevaca, Jareba i na samom ulazu u ulici mada
vjeruje da bi se to s Domom zdravlja moglo dogovoriti jer na ulazu je zemljište Doma
zdravlja.
Goran Glavurtić je potom pozdravio namjeru i zahvalio se.
Diana Cindrić podsjetila je kako se u svibnju i lipnju ove godine obraćala GV vezano
uz širenje buke iz građevine u kojoj se vrši proizvodnja peleta te same uvjete u kojima
žive stanovnici čije se kuće nalaze u neposrednoj blizini ind. zone u kojoj se nalazi
navedeni objekt. Sam pogon, kaže, radi već 10 mjeseci, što u probnom, što u redovnom
radu i stvara im probleme jer buka koja se širi okolišem nije podnošljiva mada je vlasnik
u međuvremenu, u dobroj namjeri, izgradio halu za smještaj čipera sa vratima protiv
buke. Smatra da bi to bilo možda u redu i u granicama dozvoljene granice buke da su
vrata zatvorena kada pogon radi, odnosno da su ta vrata koja su s nekim ciljem i
napravljena zatvorena, ali ona su gotovo stalno otvorena. Nadalje iznosi kako je od
strane nadležnih institucija utvrđeno
(konkretno od sanitarne inspekcije) da
su
provedene mjere za zaštitu od buke za predmetnu građevinu za period dana i večeri, ali
da objekt radi i noću za što nema dozvolu za sada i proizvodi nedozvoljenu buku tako da
oni, stanovnici Ulice Nikole Turkalja i dalje ne mogu mirno spavati. Deset mjeseci žive
uglavnom u tim lošim uvjetima što nije jednostavno. Stoga je zamolila gradonačelnika
da poduzme sve mjere kako bi konačno i taj dio grada znao da je nekome stalo do njih,
da je zakon zakon i da se mora poštivati, ne samo kada je inspekcija tu, nego i kada
inspekcija ode.
Gradonačelnik kaže kako nema tu što posebno reći, gospodin je odradio svoj dio,
obložio je odnosno napravio prostoriju gdje je smješten taj stroj. Nije tamo kasnije

odlazio od kada je to napravljeno, odnosno od kada je dobio dozvolu za rad, ali, koliko
zna, te zakonske okvire je ispoštovao. Može se, kaže, s njima razgovarati da vidi što se
događa s tim vratima da su otvorena i slaže se da je vjerojatno buka manja ako su
vrata zatvorena pa vjeruje da se taj dio
što se tiče samog zatvaranja prostora kada
stroj radi može riješiti. Da li će dobiti odobrenje da može raditi noću, ne zna, vjeruje da
oni na tome rade i da znaju koja je dozvoljena buka noću i da je to isto tako ispitano.
Skrenut će im pozornost da ne smiju biti vrata otvorena kada se radi i to je jedino što on
može.
Diana Cindrić se ponovo uključila iznijevši kako, po njihovim mjerenjima, dnevna razina
buke i dalje prelazi granice, dok za noć nema dozvolu i vjeruje da im je to do kraja ove
kalendarske godine očito uvjetovano te nastavila: "Molim vas kao čovjeka, mi vas
molimo kao ljude koji ovdje sjedite da upozorite gospodina da mi moramo spavati, to
sam već u 5. mjesecu rekla, a sada je već 12. mjesec. Da nama jedan čovjek ili tri
čovjeka koja su zaposlena mogu stvarati 10 mjeseci probleme, mi smo stvarno umorni.
Ja mislim da treba netko doći po noći da vidi koja je to buka i kada te u sred noći probudi
nešto, ja ne znam što, što lupeta, nije nimalo ugodno. Mislim da kao ljudi, kao stanovnici
ovog grada jedan drugome moramo i možemo sugerirati, stani čovječe, zaboga, pa ne
može to tako, noć je noć." Nema ništa protiv da čovjek radi, dapače, neka radi, neka
zapošljava ljude, bit će bolje njemu, biti će bolje i svima drugim i ovom gradu, ali njihova
ulica će se odseliti. Možda to nije previše bitno, kaže, možda se neće ona iseliti, ali boji
se da mladi ljudi sa malom djecom hoće.
Gradonačelnik misli da se zbog toga sigurno neće nitko iseliti, a drugo smatra kako
ne možemo sada čovjeka prisiliti da on zatvara svoj pogon, ne možemo niti na takav
način razmišljati da mi sada trebamo njega zatvoriti da on više ne radi. Nije mu jasno to
jer svi tražimo i težimo da se nešto otvara, a i sama je rekla da je dobro da zapošljava
ljude. To je prvi koji je zaposlio 20 i nešto ljudi u gradu Slunju unazad nekoliko godina i
ispada da nije dobro. Slaže se da treba težiti tome da se to popravi, ali ne da ga sada
idemo zatvoriti, da ga idemo uništiti. Smatra da treba raditi i dogovarat sa njim na jedan
dobar način, a kako oni nastupaju, to i nije neki najbolji, ali treba težiti ka tome da on
svoje poslovanje uokviri onako kako je zakon rekao. Niti sam nije za to da on upali svoj
stroj i da ih sve noću budi, ali treba i njega razumjeti, to nije proizvodnja da imaš neke
strojeve koji se uopće ne čuju, postrojenje je takvo i znalo se da će otprilike tako biti,
možda ne tako glasno. Sada je napravljen taj prostor gdje je stroj koji se čuje kada
melje, kada ne radi misli da nema neke prevelike buke, a za rad noću ne smije ništa
reći jer ne zna ima li pravo raditi ili ne. Ponovio je kako treba čovjeku pomoći, a ne
odmagati, a on je tu da pomogne , ne samo njemu već svim gospodarstvenicima i gradu
pa će se nastojati tražiti rješenje da dođe do poboljšanja toga njegovog poslovanja jer
najlakše je nekoga prijaviti i zatvoriti to.
Diana Cindrić se slaže da je bitan vlasnik, ali bitni su i oni i oni postupaju korektno, a
vlasnik je obećavao u više navrata da će se to riješiti što se onda i ostvari na jedno
kratko vrijeme pa dalje opet ne. Ne može podržati riječi gradonačelnika kada kaže da
moraju vlasnika bespogovorno podržavati, ona to ne može i voljela bi vidjeti svakoga tko
ovdje sjedi što bi to bilo kada bi mu se tako događalo nešto ispod prozora spavaće sobe.
Oni mjere povremeno buku i vide da to ne zadovoljava, pa ispada kako zadovoljava
kada inspekcija dođe, a kad inspekcija ode onda ne zadovoljava. Smatra kako je ovo što
govori sasvim utemeljeno, ne govori samo u svoje osobno ime nego u ime stanovništva
koje živi u blizini i ponavlja "ne možemo samo njega podržavati, morate i vi svi koji ste
ovdje podržavati i nas koji živimo u toj ulici".
Gradonačelnik pita što bi onda po njenom mišljenju trebalo napraviti, da li ga zatvoriti
pa da više ne radi.
Diana Cindrić mu odgovara da ga ne treba zatvoriti već samo otići tamo i reći što treba
napraviti.
Gradonačelnik smatra da on to zna na što je gđa. Cindrić rekla da vjeruje da zna, ali
ne poštuje to .
Gradonačelnik joj odgovara da poštuje jer je izgradio sve ono što je traženo.
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Diana Cindrić se ne slaže, kaže da ne poštuje i pita gradonačelnika zašto ga brani i
zašto im ne vjeruje kada mu kažu da to ne poštuje.
Gradonačelnik joj odgovara da ne brani njega i nastavlja: "ako inspekcija dolazi tamo i
kažete kada dođe inspekcija nema buke, kada nema inspekcije buka je, to mi nije jasno,
nije inspekcija najavila kada će doći, oni dođu kada hoće, tako da ne razumijem, malo
kada se najavi da će doći. Bez obzira na sve opet kažem da on mora prihvatiti da će
morati ispoštivati te uvjete."
Diana Cindrić je na to prokomentirala kako to nije od jučer, to traje deset mjeseci.
Gradonačelnik je ponovio da je buka, koliko zna, dosta smanjena, a što se vrata tiče,
odnosno da li se vrata zatvaraju ili ne, nije upoznat, ali će im skrenut pozornost i na
taj dio i na sve drugo.
Nikolina Požega se osvrnula na obuku članova gradskih vijeća i savjeta mladih u
organizaciji Udruge gradova te iznijela slijedeće: "Na prijašnje apele i molbe Živog zida u
vezi obuke članova gradskih vijeća i savjeta mladih koje organizira Udruga gradova Grad
Slunj se nije odazvao. Danas vas osobno molim da funkciju gradonačelnika iskoristite
tako da potaknete gradsku upravu Grada Slunja da sa Udrugom gradova organizira
obuku za iduću godinu. Podsjećam vas da vam je kao čovjeku koji obnaša funkciju
gradonačelnika dužnost da zadržite mlade ljude u ovom gradu i da im osigurate potrebne
edukcije, dakle molim vas da organizirate tu obuku barem za članove savjet mladih ako
ne za nas vijećnike. Također bi molila da se pismeno očitujete o ovoj molbi odgovorom ili
da odgovor javno stavite na web stranicu, dakle, ako se odlučite za organizaciju ja bih
molila da napišete zašto, a ako ne, isto tako da napišete javnosti zašto."
Gradonačelnik joj odgovara kako on najvjerojatnije neće jer ne želi nikoga prisiljavati
da ide na bilo kakvu obuku te kako niti njega nitko ne treba slati na bilo kakvu obuku, ići
će tamo gdje smatra da mu to odgovara. Udruga gradova obavještava sve o svakoj
aktivnosti i manje više se i ide na to, a da li tko od djelatnike uprave, savjeta mladih
od bilo koga drugog želi ići to je njihova stvar. Može ih se o tome obavijestiti, ali on
nikoga neće prisiljavati na bilo što.
Nikolina Požega dodaje kako Udruga gradova organizira posebnu obuku za članove
savjeta mladih, dakle na gradu je da li bi to htio ili ne.
Gradonačelnik odgovara kako će to pitanje postaviti savjetu mladih da li i kada žele
ići, ali ih neće prisiljavati.
Nikolina Požega mu je na to odgovorila da to nitko od njega niti ne traži te dodala da
ima jedna izreka koja kaže da edukacija nije nešto što se može završiti, da to traje
vječito, s čime se gradonačelnik složio dodavši "čovjek se uči dok je živ".
Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje 15 vijećnika
i to: Ivan Bogović, Zdravko Pavlešić, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko Bosanac,
Davor Požega, Igor Piršić, Dražen Paulić, Đanluka Obrovac, Dušan Grubor, Hrvoje
Paulić, Damir Vuković, Zoran Ivšić i Goran Glavurtić.
Svoj izostanak opravdala je Ivona Piršić.
Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Ivan
Požega – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka
Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragoslava Cindrić –
voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Tone Butina
– direktor Radio Slunja.
Zapisničar: Ankica Štefanac.
Predsjednik predlaže da se za današnju sjednicu utvrdi dnevni red kakav su vijećnici
dobili uz poziv te daje isti na raspravu.
Na predloženi dnevni red nije bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga pa je dao isti
na glasanje.
Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je "ZA" glasovalo svih 16 vijećnika i da
je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj
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Dnevni red
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
2. Razmatranje financijskog izvještaja tvrtke Radio Slunj za razdoblje 01.01.30.06.2018. godine
3. Pravilnik o protokolu Grada Slunja
4. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2019. godini
5. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Slunja
6. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.
godini na području Grada Slunja
7. Odluka o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu
8. Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za
2017. godinu
9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.
10. Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra
u općoj uporabi u k.o. Slunj 1
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili u materijalima.
Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je predsjednik Gradskog vijeća dao zapisnik na
usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko
vijeće jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 17. sjednice održane 20. 11. 2018. godine.
2. Razmatranje financijskog izvještaja tvrtke Radio Slunj za razdoblje
01.01.-30.06.2018. godine
Izvješće o poslovanju tvrtke Radio Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine vijećnici
su dobili uz poziv.
Otvorena rasprava.
Nikolina Požega se obratila direktoru:"Gospodine direktore, Radio Slunj je tijelo javne
vlasti i prema Zakonu o pravu na pristup informacijama dužni ste držati se obveza koje
su propisane zakonom. Niste ih se držali, na žalost, kada sam tražila da mi dostavite
presliku ugovora između Radio Slunja i knjigovodstvenog obrta koji vodi usluge za Radio
Slunj. Ne znam zašto, ali ignorirali ste moje upite iako sam ih ponovila nekoliko puta,
možete li sada javnosti objasniti zašto."
Tone Butina, direktor Radio Slunja odgovara kako je rekao tko im vodi knjigovodstvo, a
što se ugovora s njima tiče, odnosno zašto ga nije dao kaže kako u zadnja 4 mjeseca na
Radiu rade samo 2 djelatnika, proizvode program 24 sata, imali su u ta 4 mjeseca
pravdanje sredstava 120.000 kn, imali su pripremu dokumentacije za produljenje
koncesije koja je istekla nakon 9 godina, imali su pripremu dokumentacije za odašiljač za
produljenje frekvencije, jednostavno u ta 4 mjeseca nisu znali gdje im je glava, a gdje
rep, a uz sve to obavezni su ispunjavati sav program po shemi koju imaju jer su dobili
sredstva za određene emisije i sve su to morali odrađivati. Stoga u svoj toj gužvi nije to
napravio pa se ispričao rekavši da to može naknadno proslijediti.
Nikolina Požega mu odgovara da joj može odgovoriti na jedan od prijašnjih upita
kojeg je poslala elektroničkom poštom. Ovo što je direktor rekao zvuči joj kao izlika i
smatra da joj je, prema zakonu trebao odgovoriti da nema vremena odgovoriti na njezin
upit jer je i to jedan od stavaka i članaka u tom zakonu. Dodala je kako nema ništa
osobno protiv njega, protiv nikoga, ali je izlika 4 mjeseca ne odgovoriti na mail za koji
treba jedna sekunda.
Tone Butina je na ovo odgovorio kako nije to samo njen e-mail, svakodnevno ih
dobivaju preko 50 pa je moguće da ga je u toj zbrci zaboravio. Volio bi da to uvaži, ako
ne, poziva ju da dođe u još jednu kontrolu, da bude malo s njima da vidi kako dvoje
funkcionira i ispunjava sve ono što mora ispuniti i prati sve što se dešava u našem gradu
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i okolici. Bilo bi mu drago da navrati i vidi, mada joj to nije u dužnosti, ali bi možda
imala razumijevanja.
Nikolina Požega kaže kako ima razumijevanja, ali smatra da manjak radne snage nije
izlika za nerad.
Tone Butina joj na to odgovara "to vi mislite" te je ponovo poziva da dođe i vidi što
znači zvati, ići po ulici tražiti tko će doći u emisiju koju moraju imati. Ne zna koliko to
može razumjeti pošto nije bila na Radiju. Ponavlja kako su 4 mjeseca radili samo njih
dvoje i pored redovnog programa i onog što je rekao imali su i pritisak sa strane, od
Agencije za elektroničke medije gdje moraju sve emisije pravdati, to ih oni traže. Ne
kažu im biti će ta i ta emisija nego traže da im pošalju snimke programa te i te emisije,
tog datuma za koje su im dali novce. Stoga bi volio upoznati ju sa načinom rada te
dodao "nije to neka isprika, ne izvlačim se, ali u svoj toj zbrci to mi je bilo, ajmo reći,
iskreno malo u tom momentu nebitno".
Nikolina Požega mu odgovara kako u svom tom vremenu kojeg nema, neće mu ga još
i ona oduzimati sa svojom kontrolom. Dala si je slobodu odnosno sama je potražila taj
ugovor na internetskim stranicama pa je pronašla stranice od Fine - godišnja financijska
izvješća i tamo našla stvari koje oni kao tijelo javne vlasti dostavljaju Fini pa je među
njima bio i tzv. dodatak ugovoru, ne zna da li je to ugovor ili dodatak, ali je tu
primijetila još jednu stvar, a to je da je osim Zakona o pravu na pristup informacijama,
ignorirao i Uredbu o uredskom poslovanju, ignorirao je i Zakon o obveznim odnosima
članak 292. stavak 1 koji glasi: "Kada je za sklapanje ugovora potrebno sastaviti ispravu
ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu ugovorne stranke", jer je stavljen dodatak
ugovoru koji je potpisan samo od strane Radio Slunja. "Ja ne znam što to govori javnosti,
možda je vama smiješno potpisivati dokumente, ali potpis je bitan i prema zakonu je
potreban. Ja vas molim da ne radite ofrlje jer vas Grad Slunj financira i građani i svaka
čast na ostvarenoj dobiti i na tome što je vas dvoje i što radite, probajte zaposliti još
nekoga", zaključila je Nikolina Požega.
Tone Butina ogovara kako vjerojatno to što su u tolikom plusu nije od ofrlje rada, ako
se radi ofrlje ne može se baš tako poslovati s takvim plusom.
Nikolina Požega se ispričala, kaže nije mislila ofrlje.
Tone Butina joj odgovara da je mislila i rekla te dodao kako je jedan vijećnik rekao
javno, to je otišlo u eter, da on dila novce pa ju poziva, ako želi nešto reći, neka to
konkretno kaže.
Nikolina Požega mu se obratila riječima: "gospodine direktore, vi ste to sami rekli da
dilate novce kada sam ja došla kod vas. Pa staviti financijsko izvješće i ugovor na
internetske stranice javnosti bez potpisa druge strane je ofrlje, to su osnovne greške i
jedan direktor si to ne smije dozvoliti".
Predsjednik se uključio te rekao kako misli da su svi sve razumjeli, i pitanja i
odgovore kao i komentare.
Goran Glavurtić je pohvalio rezultat poslovanja i postavio pitanje gradonačelniku i
direktoru da li Radio Slunj razmišlja o pokretanju portala Radio Slunj s obzirom da u
našoj okolici to već dugo vremena imaju Radio Karlovac, Radio Ogulin, Radio Mrežnica,
Radio Slunj jedini u KŽ od lokalnih medija nema portal. Zanima ga da li se razmišljalo u
tom smjeru i da li je u neko skorije vrijeme to za očekivati.
Tone Butina ogovara da vjerojatno neće toga biti dok ih je dvoje, jednostavno ne
stignu, ne stignu niti na ono na što ih se zove, a ni na ono na što ih se ne zove. Tu je
dodao kako je Radio Slunj malo na margini grada tako da se za neke stvari koje se
dešavaju u našem gradu prije javi župniku nego Radio Slunju. Svaka čast, kaže, našem
župniku Mili Peciću i njegovoj stranici, ali misli da bi i Radio Slunj trebao isto neke
informacije znati. Što se konkretnog pitanja tiče ponavlja kako trenutno jednostavno
vremenski nisu u stanju još se i s tim baviti.
Nikolina Požega ga pita što misli da je potrebno da se još neka treća osoba zaposli.
Tone Butina odgovara kako imaju treću osobu, ali je trenutno na porodiljnom, 4
mjeseca već traže zamjenu, dobili su je, ali je na žalost imala prometnu nezgodu i
morala je otići i opet su bili sami i uz sve traženje i preko zavoda i po ulici i tek su sada
uspjeli riješiti tu situaciju.
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Predsjednik je, uz napomenu da se nada da će Radio imati više sreće sa
zapošljavanjem, zaključio raspravu i dao Izvješće na usvajanje.
U trenutku glasovanja sjednici prisustvuje ukupno 14 vijećnika pa predsjednik konstatira
da je glasovalo 14 vijećnika te da je Gradsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM usvojilo Financijski izvještaj tvrtke Radio Slunj za razdoblje 01.01.30.06.2018. godine.
3. Pravilnik o protokolu Grada Slunja
Pravilnik o protokolu Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Pravilnik na glasovanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Pravilnik o protokolu Grada Slunja.
4. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2019. godini
Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2019. godini vijećnicima je dan
uz poziv.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić postavlja pitanje vezano za članak 5. ove odluke, u kojem se navode
vrijednosti pojedinog programskog sadržaja koji se subvencionira i utvrđuje u određenim
iznosima pa je
molio samo obrazloženje od strane
predlagatelja ove odluke,
predsjednika GV ili od samog direktora Radia. Usporedio je cijene prijenosa svete mise
koja iznosi 1.000 kn sa prijenosom sjednice Gradskog vijeća koja iznosi 4.000 kn. Jedno i
drugo, kaže, traje otprilike sat vremena, a razlika je četverostruka, pa ako može
obrazloženje zašto, iz kojeg razloga tolika cijena. Nadovezao se još što se tiče cijene pa
iznio kako je u KŽ na županijskim skupštinama cijena prijenosa sjednica po satu 2500
kn + PDV, sjednicu prenose Radio Karlovac i Radio Ogulin, Radio Slunj na žalost ne
prenosi.
Zdenka Kovačević je najprije odgovorila na zadnje pitanje gdje je rekla kako je to
cijena usluge koju naplaćuju Županiji i zato se obračunava PDV, što je sasvim druga
stvar od potpore male vrijednosti koju mi dodjeljujemo. Što se tiče trajanja mise kaže
kako one uvijek traju jednako, a sjednice GV ne traju jednako, nekad znaju trajati i duže
od dva sada. Dodala je ujedno i kako nikada predlagatelj akta nije predsjednik Gradskog
vijeća, predlagatelj akta je gradonačelnik.
Goran Glavurtić je zamolio gradonačelnika i direktora da prokomentiraju ovaj iznos.
Gradonačelnik odgovara na tragu onog što je rekla pročelnica da sjednice rijetko kada
traju sat vremena, uvijek je to oko 2 sata, možda i više i drugo, sama priprema za
sjednicu nije ista, ovdje se uvijek mora donositi i odnositi sva opremu, dok je dolje to
puno jednostavnije. Uglavnom, oni sebi moraju pokriti svoju financijsku konstrukciju sa
cijenom i moraju opravdati sredstva Gradu, stavili su 4000 kn bez obzira koliko traje
sjednica.
Goran Glavurtić se složio s tim jer smatra da moraju imati i neku dobit, ali ga zanima
sada s obzirom na iznos cijene i s obzirom na dobit da li se namjerava opremiti gradska
vijećnica boljim mikrofonima u nekom skorijem razdoblju ili je to čisto samo da pokrije
troškove.
Gradonačelnik je, što se vijećnice tiče, rekao kako su mogli primijetiti da su u
proračunu za slijedeću godinu planirana određena sredstva pa će se najvjerojatnije
pristupiti uređenju
vijećnice, misli da će se sve riješiti, ne samo mikrofone, nego i
drugo.
Kako se više nitko nije javio predsjednik je zaključio raspravu i dao Program na
usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Program dodjele potpore male vrijednosti Radio
Slunju u 2019. godini.
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5. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Slunja
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Slunja vijećnicima je dostavljena u
materijalima.
Otvorena rasprava.
Nikolina Požega pita na koji način se ovom odlukom osigurava uspostava sustava za
primanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja
lokacija odbačenog otpada što je kao mjera navedeno u Zakonu o gospodarenju
otpadom.
Anđelka Jurašin Vuković odgovara kako je to planirano u članku 2. treći podstavak tj.
objava informacija na mrežnim stranicama Grada o načinu prijave nepropisno odbačenog
otpada. Tu je naglasila kako je već sada na internetskim stanicama Grada stavljen jedan
poseban modul koji se tiče gospodarenja otpadom gdje je stavljen i Plan gospodarenja
otpadom i sve odluke koje su bitne za naše građane, a na tom modulu se planira, nakon
donošenja ove Odluke, staviti obrazac koji će građani moći popuniti i kao takav dostaviti
komunalnom redaru. Smatra da će to biti jedan najbrži oblik komunikacije i dostave
informacije o odbačenom otpadu. Naravno, najbitnije je da građani znaju kome se mogu
javiti, kaže, pa je nekako i praksa da naši građani vole doći u ured do komunalnog
redara, ako i tu bude kakvih informacija ili potrebe za prijavom nečega, oni će to
napraviti osobno u samom uredu.
Nikolina Požega smatra da to, na žalost, nije najbrži način, najbrži način je
informacijski sustav odnosno aplikacija i njeno stručno mišljenje je da se u Zakonu o
gospodarenju otpadom na to i misli. Što će korisnik kada vidi negdje nepropisno bačen
otpad? OK, ići će preuzeti obrazac ili će doći ovdje reći, kaže, ali gledajući ova
savjetovanja baš ne vidi da imamo neku zainteresiranu javnost, a to je, smatra,
nekakav pokazatelj da neće niti ovo na taj način funkcionirati. Stoga je mišljenja, kada bi
zaista bila neka aplikacija, to bi bilo drugačije, a svi danas imaju pametne telefone i
mobitele pa bi možda ljude to ponukalo.
Anđelka Jurašin Vuković odgovara kako će ovo biti naš način, s obzirom na lokaciju i
područje gdje mi živimo i mlađi ljudi koji se jako dobro snalaze s aplikacija znati će
otvoriti web stanicu, naći obrazac i to poslati, a stariji ako tko ima, oni još uvijek vole
više doći na lice mjesta za bilo kakve potrebe koje imaju prema gradu, to je nekakvo
iskustvo i zbog toga se ovo predlaže.
Nikolina Požega odgovara kako to razumije i to je nekakav sustav, ali dodaje kako
postoje tehnološki napredniji sustavi i zbog toga mora ostati suzdržana po ovoj odluci s
obzirom da je ovo, po njenom mišljenju,
i dalje ignoriranje informacijskih sustava i
tehnološkog napretka.
Anđelka Jurašin Vuković joj odgovara kako se ne isključuje mogućnost da se to neće
napraviti za neki period u budućnosti, ali trenutno, ovo je početak i ide se s ovim.
Kako se više nitko nije uključio u raspravu predsjednik je istu zaključio i dao Odluku na
usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o mjerama za sprječavanje odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Slunja.
6. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini na području Grada Slunja
Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na
području Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprave nije bilo pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.
godini na području Grada Slunja.
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7. Odluka o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu
Odluku o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu vijećnici su dobili u
materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić ne zna je li dobro povezao pa pita nismo li imali već jedan slučaj na
sjednici i traži pojašnjenje.
Zdenka Kovačević je potvrdila da smo već imali ispravak rezultata te nastavila kako je
ovdje riječ o 2017. godini gdje su rezultati poslovanja zaključeni. U međuvremenu smo
imali 2 sudska rješenja koja nalažu povrat određenih sredstava fizičkim osobama. Ta su
sredstva vođena u potraživanjima, a s obzirom na sudske presude ona se više ne mogu
voditi u potraživanjima i iz tog razloga se to automatski reflektira na poslovanje,
potraživanja se smatraju prihodom koji još nije naplaćen, s obzirom na sudsku presudu
to više ne mogu biti potraživanja i iz tog razloga sada ponovo moramo mijenjati rezultat
poslovanja.
Pitanja više nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu.
8. Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada
Slunja za 2017. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017.
godinu vijećnicima je dostavljena uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za
2017. godinu.
9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA
d.o.o.
Odluka o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva LIA d.o.o. vijećnicima je
dana uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.
10.Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste –
javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj 1
Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Slunj 1 vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić je iskoristio priliku i pohvalio pročelnicu koja je dala jako kvalitetno
obrazloženje za sve što je imao za pitati po ovoj točki, kao i direktorici LIPE koja mu je
objasnila sve za prethodnu točku. Izjasnio se da podržava ovu odluku.
Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na
usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Slunj 1.
Na kraju sjednice Vijeću se kratko obratio gradonačelnik te rekao kako više do kraja
godine neće biti sjednica što znači da se ova godina što se tiče rada Gradskog vijeća
zaključuje sa današnjim danom. Zahvalio se svima na suradnji. Ova godina je, smatra,
jedna od boljih godina, jedna od uspješnijih. "Glasali ste ZA i to je dobro" kaže
gradonačelnik jer to je jedan pomak kada je u pitanju proračun za slijedeću godinu. Misli
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da će slijedeća godina biti još uspješnija od ove, sve smo dali od sebe i u projektima i u
pripremi projekata za slijedeću godinu. Kada je ova godina u pitanju, kada su u pitanju
radovi i projekti, mišljenja je kako može slobodno reći da je sve odrađeno onako kako
se planiralo, možda se nešto malo promijenilo, a za to su zaslužni svi koji su u ovoj
prostoriji jer Vijeće je najodgovornije tijelo grada i kada se vidi da možemo funkcionirati
i možemo raditi na zadovoljstvo građana i svih ovdje, to je najbolje. "Suradnja je
između nas što se mene tiče bila u redu, kako je tko mene prihvatio ili ne, to je nešto
drugo, ali kada je posao u pitanju i suradnja onda treba biti u interesu ovog grada i
mislim da smo to dosta dobro odradili" zaključio je gradonačelnik te poželio svima sretne
nadolazeće blagdane i uspješnu 2019. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća se zahvalio gradonačelniku i također se u svoje ime
zahvalio svim vijećnicima na sudjelovanju u raspravama, na donošenju kvalitetnih i bitnih
odluka za sam grad Slunj, zahvalio se i gradonačelniku i gradskim službama na
kvalitetnoj pripremi akata o kojima su raspravljali i odlučivali. Čestitao je
na jednoj
uspješnoj godini gradonačelniku i službama i složio se sa gradonačelnikom da je ovo
jedna od uspješnijih godina. Uvjeren je da će slijedeća biti još bolja i da će svi zajedno
pridonijeti da to tako i bude i u tom uvjerenju poželio da u idućoj godini budemo još
uspješniji. Također je poželio svima sretne blagdane, svako dobro svima, puno zdravlja
sreće, osobnog uspjeha.
S ovom točkom dnevni red sjednice je iscrpljen pa je predsjednik zaključio
14,45 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA:
Ankica Štefanac, vr.

sjednicu u

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Bogović, vr.
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