
Zapisnik 

 

sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 11 09. 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, direktore i ravnatelje tvrtki kao i slušatelje Radio Slunja. 

Potom je pozvao vijećnike upisane za "Aktualni sat" da postave svoja pitanja.  

Goran Glavurtić podsjeća kako je na  jednoj od prethodnih sjednica bilo  postavljeno 

pitanje obnove dječjih igrališta pa ga zanima  da li se nešto planira učiniti po ovom 

pitanju. Drugo,  za vrijeme održavanja "Dana Grada Slunja" odnosno Izložbenog korza, i 

dolaska velikog broja gostiju modem festivala bilo je mnogo upita  od posjetitelja za 

sanitarnim čvorom, odnosno  javnim zahodom kojeg grad Slunj nema. Pita zašto nisu 

postavljeni barem kemijski zahodi u gradskom parku za vrijeme trajanja manifestacija 

odnosno da li se planira nešto učiniti po ovom pitanju u skorijoj budućnosti u smislu 

izgradnje javnog zahoda. Treće pitanje se odnosi na radove  na rekonstrukciji Ulice Stara 

cesta koji su trebali  završiti 1.7. ove godine. Radovi  još uvijek traju i mnogi sugrađani 

pitaju kada će završiti, iz kojih razloga su se odužili,  da li je došlo do  izmjene projekta, 

ako je, da li će to i koliko dodatno koštati. 

Gradonačelnik odgovara kako se oko dječjih igrališta  već razgovaralo, nešto je 

sredstava osigurano za to,  uskoro će u tom smislu nešto  biti  riješeno. 

Nikolina Paulić dopunjuje kako  je  Grad  osigurao sredstva  za popravak postojećeg 

igrališta mada su oni tražili veća sredstva za obnovu kompletnog igrališta, ali Grad  do 

sada nije osigurao te novce, ne zna, možda će rebalansom to uspjeti tako da sada imaju 

pokriveno za popravak postojećeg. Jučer su  popisali  sve što je potrebno zamijeniti i to 

će biti zamijenjeno, a onda će se dalje prema sredstvima  i u dogovoru  sa Gradom 

vidjeti što se još može nadodati  na postojeće igralište. 

Gradonačelnik je dalje po pitanju javnog sanitarnog čvora rekao kako se za sada nije  

razgovaralo o javnom WC-u i gdje bi on mogao biti. Što se tiče  kemijskih WC-a 

dogovaralo se za taj dan  da se na par mjesta postave kemijski WC,  osobito oko vojarne 

i  škole dok je trajao turnir, ali ne i u parku smatrajući kako tu ipak nije veliki pritisak. 

Možda je i trebalo,  kaže,   ali snalazili su se ljudi po restoranima i nekako se to riješilo 

mada se  ubuduće  neće dozvoliti da ovdje ne bude kemijskih WC-a, ipak taj dan se mora 

pokriti taj  prostor jer je tu događanja bilo dosta. Možda je tu bio mali propust što nije 

bilo bar  na 2,3, mjesta kemijskih WC-a, zaključio je.  Treće, radovi na rekonstrukciji 

Stare ceste čim su počeli to se malo otezalo, da bi se na kraju ispostavilo da se od 

instalacija  koje su se mogle naći, sve su se našle u toj cesti, a nije se znalo za niti jednu, 

nije bilo projekata, sve je to davno rađeno pa je sve trebalo ponovo napraviti, 5 

elemenata se moralo ugrađivati i sve je to produžavalo radove. Nije, kaže,  izvođač toliko 

kriv  koliko samo stanje u ulici, svi  bi voljeli da je to sa 1.7. završilo, na žalost nije, biti 

će dobro da se završi sada i nada se da će ovaj tjedan to biti konačno gotovo. Dodaje 

kako je  sutra  nadzor u toj ulici, nada se da će ju u četvrtak asfaltirati, odnosno u  

četvrtak i petak bi to trebalo biti  asfaltirano odnosno konačno završena ta ulica tim 

dijelom, nešto malo što bude trebalo još doraditi  pored ovoga biti će dovršeno početkom 

radova na zidovima  u Ulici Ivana Trnskog, to je isti  izvođač, kada završi sa radovima na 

Staroj cesti oni prelaze  na Ulicu Ivana Trnskog, a  paralelno će raditi  i Mrežničku.  

Kanalizacija je bila problem i nije planirano da će ju trebati dirati uopće, ali  kada se 

otvorila površina ceste  uspostavilo  se da je kanalizacija jako plitka i nije uređena, sva je 

bila manje više oštećena pa se to moralo napraviti. Komunalac je imao namjeru mijenjati 

vodovodne cijevi i to su radili usput. Treća stvar je kabel koji je Elektra trebala stavljati, 

dakle premještali su TS  na sam zavoj i to je trebalo ukapati i čekati HEP. Kao četvrto se 

pokazalo da je  optički kabel koji je u toj cesti i koji je po uputama trebao biti ukopan na  

1,10 m ili 1,20    bio je na 20 cm dubine,  netko tko je radio  samo je zašurao kabel  

ispod samog asfalta, a to se nije moglo odmah riješiti već se čekalo tjedan dana da se to 

napravi. Kao peto, javio se novi vlasnik hotela koji je znao za te radove prije i dao je do 

znanja  da hotel, prema projektu kojeg rade, treba imati hidrantsku mrežu  pa se na 

kraju  išlo prokopati i za  hidrant.  "Dakle, što su rekli izvođači, ako je išta bilo  onda se u 
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toj ulici našlo, ali se nadam  da se konačno sve to riješilo i vjerujem da bi u petak, 

subotu  končano bilo završeno" zaključio je gradonačelnik.   

Goran Glavurtić komentira kako  projektant očigledno nije bio predvidio  neke radnje, 

nije ih niti mogao predvidjeti, a što se tiče izvođača  osobno ima samo riječi pohvale za 

njih. Podsjeća gradonačelnika da mu nije odgovorio  na pitanje da li će to dodatno koštati  

i koliko. 

Gradonačelnik odgovara kako ne vjeruje da će dodatno koštati, ako i bude, tu će 

Komunalac imati svojih troškova dodatnih,  Grad će dodatno možda morati  platiti jedan 

dio, a to je optički kabel, to je trošak grada  za koji nisu znali da će biti.  Komunalac je  

radio i kanalizaciju i nabavljali su materijal, ali što se tiče same ulice ne vjeruje da će 

nešto preći,  sutra će se znati kompletan trošak, možda bude nešto više jer se uvijek  

dogodi da 5-10% troškova u ulici bude više i to ulazi u te gabarite koje su i  planirani. 

Đanluka Obrovac pita vezano uz modernizaciju i rekonstrukciju Mrežničke ulice,  

konkretno  odobren je projekt od nekih  1,6 mil. kn koji sadrži i asfalt, nogostup i dr. pa 

ga zanima kada  započinje realizacija tog projekta te koji je vremenski  period u kojem bi 

projekt bio realiziran. 

Gradonačelnik odgovara da je izvoditelj radova uveden u posao i rok izvođenja radova  

teče od dana uvođenja u posao. Tamo je bio već  dva, tri puta unazad mjesec dana, 

uvijek ima nekih sporova, ali rješavaju se, išlo se  od kuće do kuće i gledalo da ne bi 

nešto iskrsnulo naknadno kao i  u ovim ulicama, manje više su se  otklonili neki 

nedostaci  koji su bili. Prometnica košta  toliko, kaže, a ako se pojavi nešto više to će ići 

na trošak Grada jer  je ta ulica prijavljena preko mjera i tu nema mogućnosti da košta 

više nego što ovdje je. Dodaje kako je u toj ulici riješena  kanalizacija  koja je jako bitna 

i tamo nema ovakvih problema kao na Staroj cesti. Ovaj tjedan se završava Stara cesta 

pa se nada da će idući tjedan  početi radovi bar sa  zidovima, ima nekih 5 zidova, 3 

velika, isti izvođač radi i Ulicu Ivana Trnskog i biti će i na tu ulicu sutra uvedeni u posao i  

tamo se  isto razgovaralo sa vlasnicima. Vjeruje da radovi kod tih dviju ulica ne bi trebali  

ovako dugo trajati, direktor i vlasnik firme je bio tu i  rekao  da bi ove dvije ulice trebale 

biti završene do kraja 11. mjeseca, nada se da će tako i biti.  

Zdenka Kovačević dodaje  kako je ugovoreni rok izvođenja radova za  Mrežničku ulicu 

150 dana što je  puno duže od ovog roka kojeg je direktor obećao gradonačelniku. 

Gradonačelnik je to potvrdio dodavši kako je direktor rekao da će dati  dodatne snage 

da bi se riješio ovog dijela jer imaju ugovorene ulice i radove na drugim mjestima, 

Saborsko, Ogulin, Plaški.  Nada se da će to biti tako riješeno jer neće biti ovakvih 

problema kao u Ulici Stara cesta,  nema takvih instalacija, ovo što je napravljeno, 

napravljeno je, kanalizacija je riješena, misli da su i svi priključci kućama riješeni, ako 

nisu biti će rješavano u hodu, to Komunalac rješava  nevezano za same izvođače radova. 

Ivona Piršić je kao  prvo pitanje postavila pitanje koje se odnosi na  gradske stanove, 

zanima ju jeli  moguće dobiti evidenciju tko je korisnik  stana, kako se podnosi zahtjev za 

gradske stanove. Tu su temu, kaže,  već potegnuli na prijašnjim sjednicama, ali nisu  

dobili konkretne odgovore. Slijedeće, zanima ju  što je sa programom za mlade kojeg se  

također spomenulo prije nekoliko sjednica, kako se sada donosi plan za 2019. godinu 

pita  radi li se što po tom pitanju. Treće pitanje se odnosi  na Program  raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem, što je bilo dosta aktualno na pretprošloj sjednici, na ovoj ne 

vidi da se što spominje pa ju zanima u kojoj je to fazi. 

Gradonačelnik  odgovara za gradske stanove da su, koliko zna, svi pod ugovorom 

odnosno Grad nema trenutno slobodnih stanova, a tko ih koristi, mogu se dobiti ti 

podaci.  

Zdenka Kovačević je tu pojasnila kako radi zaštite osobnih podataka Grad sa   imenima 

i prezimenima  ne smije ići van, odnosno  imena i prezimena korisnika ne mogu biti javno 

dostupna. 

Ivona Piršić pita  konkretno za postupak dobivanja gradskog stana. 

Zdenka Kovačević odgovara kako je  postupak dobivanja  propisan Pravilnikom o 

uvjetima i načinu davanja u najam stanova  koji je objavljen u službenom glasniku 

Karlovačke županije, javno je dostupan. Tu je naglasila kako  smo imali zadnji javni 

natječaj raspisan 2013. godine, nakon toga on više javno objavljivan zato što nema 
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slobodnih stanova, a lista je temeljem tog poziva bila složena na način  da je više ostalo 

prijavljenih za korištenje stanova od broja gradskih stanova koji  su u tom trenutku bili 

na raspolaganju. Oni koji su tada ostali ispod liste, kasnije su im se nudili stanovi koji su 

se u međuvremenu ispraznili. Po odredbi Pravilnika pravilo je da se objavljuje javni poziv 

kada ima slobodnih stanova, u ovom trenutku  nema niti jednog praznog gradskog stana. 

Gradonačelnik je vezano uz  program za mlade rekao kako  tu i ne smije puno reći niti 

obećati jer veliki problem je za mlade, Savjet mladih postoji, da li funkcionira opet kao  i 

prošli puta, ne zna,  nije  bio sa njima, misli da su se samo jednom sastali, ali sami ti 

programi koje grad ima su tanki. Što se stanova tiče rekao je  da nemamo mogućnosti 

kao veći gradovi graditi stanove pa ih onda ponuditi pod nekim uvjetima mladima te 

iskreno kazao kako se  nisu do sada time niti previše bavili jer nemamo takvih 

mogućnosti,  grad prije svega nema niti slobodnog gradskog prostora u gradu  da bi se 

moglo bilo što graditi. 

Ivona Piršić je pojasnila kako nije pri tom mislila baš na stanove, nego na oslobađanje 

od plaćanje nekih naknada ako netko  ulazi u gradnju, uređuje potkrovlje ili nešto drugo 

započinje, mladi tu nailaze na velike financijske izdatke. 

Gradonačelnik odgovara kako to u  proračunu nije  planirano,  nikakva sredstva za tako 

nešto,  a da li se nešto može planirati, ne zna,   možda za slijedeću godinu, ali za ovu 

godinu toga nema. Što se tiče raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, to je u tijeku, 

raspisati natječaj još ne možemo, ali vjeruje  da će i to biti uskoro moguće.  

Irena Mateša je dopunila kako je grad sve svoje  prema zakonu odradio, odnosno 

usvojio je Program, međutim,  suglasnost Ministarstvo  poljoprivrede (koju su bili dužni 

dati svim gradovima i općinama  u roku od 30 dana od kada im je Program dostavljen) 

još nismo  dobili. Nakon dobivanja suglasnosti  može se ići u raspisivanje natječaja. 

Dodala je kako je u tijeku  donošenje svih pravilnika  potrebnih da bi se natječaji mogli 

provesti, oko gospodarskog programa, ocjenjivanja ponuda i samog postupka provedbe 

javnog natječaja. Čekamo  državu odnosno Ministarstvo da odredi svoje, to ide malo 

sporo, nadamo se da ćemo do kraja godine uspjeti jedan natječaj raspisati, zaključila je.   

Nikolina Požega je zamolila gradonačelnika, pošto je na prošloj sjednici rekao da 

održava sastanke sa predsjednicima mjesnih odbora u nekom češćem terminu,  da u što 

skorijem roku sa predsjednikom MO Popovac dogovori i riješi popravljanje i postavljanje  

oglasne ploče u Lumbardeniku  jer je ista u nevremenu isčupana, a isto tako su se 

rastrgale daske. Obzirom da se djeca tamo igraju,  a to  stoji kraj doma, moli u ime 

stanovnika da riješi taj problem. 

Gradonačelnik odgovara, što se tiče sastanaka sa predsjednicima MO kako nisu  imali 

unazad 2,3 mjeseca sastanak,  ali nema predsjednika MO s kojim se nije sreo. Kaže kako  

nije samo  oglasna ploča otišla u Popovcu već u  više MO i o tome se  razgovaralo iako 

još uvijek nije puno napravljeno, uglavnom će se probati dogovoriti  da se izrade nove  

ploče i postave, vidjet će se kako će se to  isfinancirati, one ne bi trebale puno koštati, 

vjeruje da bi se moglo rebalansom osigurati nešto sredstava do kraja godine.   

 

Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje svih  16 

vijećnika i to:  Ivan Bogović,  Zdravko Pavlešić, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko 

Bosanac, Davor Požega,  Igor Piršić, Dražen Paulić, Ivona Piršić, Đanluka Obrovac, Dušan 

Grubor, Hrvoje Paulić, Damir Vuković, Zoran Ivšić,   Nikolina Požega i  Goran Glavurtić.  

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,  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 14. sjednice Gradskog vijeća  

2. Razmatranje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01-
30.06.2018. godine  

3. Razmatranje polugodišnjeg Izvješća o izvršenju financijskog plana Knjižnice i 
čitaonice Slunj za razdoblje 1.1.-30.6. 2018. godine  

4. Razmatranje polugodišnjeg Izvješća o izvršenju financijskog plana Pučkog 
otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 1.1.-30.6. 2018. godine  

5. Razmatranje Izvješća o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za razdoblje 
01.01.-30-06-2018. godine  

6. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 
01.01.-30.06.2018. godine  

7. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva LIPA 
d.o.o. Slunj za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine  

8. Razmatranje Izvješća o poslovanju tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za razdoblje I.-
VI. mjesec 2018. godine  

9. Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 
01.01.-30.06. 2018. godine  

10. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna grada Slunja za razdoblje 
01.01.-30.06.2018.  

11. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini  

12. Odluka o usvajanju izvješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava  

13. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje 

2018.-2023. godine  

14. Odluka o davanju suglasnosti za provedu ulaganja i prijavu na natječaj projekta 
"Vatrogasni centar"  

15. Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 1669 k.o. Slunj 1  

16. Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 1879 k.o. Slunj 1  

17. Zaključak o podnošenju zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH  

 

 

Prije samog početka rada po dnevnom redu predsjednik Vijeća predložio je da se 

promjeni raspored rasprave za pojedine točke, odnosno da se točka 10. raspravi odmah 

nakon 1. točke, a točka 7. nakon 2. točke jer vijećnica Ivanka Magdić ima obveze te ne 

može prisustvovati cijeloj sjednici kao i direktorica KD Lipe d.o.o. a ostale točke će se 

raspraviti prema redoslijedu. 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća  
Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća održane dana 16. 07 2018. godine vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika ZA i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća održane dana 16. 07. 

2018. godine. 

 

2. Razmatranje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 
01.01-30.06.2018. godine  

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 
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Goran Glavurtić iznosi  kako se navodi u ovom financijskom izvješću da je ostvareni 

višak prihoda  rezultat štednje i racionalnog trošenja sredstava s ciljem da se ostvari 

likvidnost zbog financiranja provedbe EU projekata, što je za svaku pohvalu, ali kod 

rashoda se navodi kako su oni bili  u okviru planiranih sredstava. Naime, kod tekuće 

pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, proračun Općine 

Rakovica u tablici br. 5 navodi se manjak prihoda u iznosu od 23.097,45 kn. Nadalje u 

obrazloženju tablice 4. se navodi da su prema zakonu poslodavci koji zapošljavaju  20 

radnika i više obveznici zapošljavanja osoba s invalidnošću. Kada poslodavac do zadnjeg 

dana u mjesecu ne ispuni obvezu zapošljavanja osobe s invalidnošću ili ne ispuni 

zamjensku kvotu zapošljavanja obvezan je uplatiti novčanu naknadu. Na ovaj konto 

knjiži se naknada koju mjesečno plaćamo zbog nezapošljavanja osobe s invalidnošću. 

Zanima ga  da li je ovaj navedeni manjak u međuvremenu podmiren, misli na Općinu 
Rakovica, odnosno što je poduzeto po pitanju zapošljavanja osobe s invalidnošću. 

Maja Holjevac odgovara kako  osoba sa invalidnošću nije zaposlena još uvijek tako da 

još uvijek plaćaju  mjesečnu naknadu od tisuću i nešto kuna. Što se manjka tiče kaže 

kako se takve situacije mogu dogoditi tijekom poslovanja jer  djelatnost se odvija, 

troškovi nastaju i plaćaju se te dodala kako su ti prihodi  došli naknadno tako da se taj 
manjak podmirio. 

Nikolina Požega pita za što se izdvaja sa  konta 3238 računalne usluge,  da li se tu 
izdvajaju sredstva za  web stranicu. 

Maja Holjevac odgovara kako se pod tim kontom plaća mjesečno održavanje jednog 

programskog paketa koji se prije koristio odnosno još ga uvijek imaju  kako bi imali 

mogućnosti pristupa podacima iz 2017. godine, a dio sredstava je bio i za  izradu web 

stranice. 

Nikolina Požega dalje pita zašto se u ovom izvješću i na samoj web stranici ne navode 

imena osoba koja vode vrtić, npr. njeno ime ili ime ravnateljice, djelatnika. Vidi  da  na 
web stranici stoje imena članova upravnog vijeća pa ju  zanima zašto nema drugih. 

Maja Holjevac nije sigurna zbog čega je tako, pitati će ravnateljicu i možda drugi puta 
dati odgovor. 

Nikolina Požega dodaje,  ako je to zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka,   na web 

stranici  bi se trebalo pozvati na taj zakon. Još je pitala zašto ovo izvješće nije potpisano 
od strane ravnateljice. 

Maja Holjevac ne zna zašto nije ovo izvješće potpisano jer imaju original izvješće 
potpisano. 

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i dao Izvješće na 

usvajanje.  

Glasovalo je 15 vijećnika od čega 13 ZA te 2 vijećnika PROTIV nakon čega je predsjednik 

konstatirao da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo financijsko izvješće Dječjeg 
vrtića Slunj za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine. 

 

3. Razmatranje polugodišnjeg Izvješća o izvršenju financijskog plana 

Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 1.1.-30.6. 2018. godine  

Polugodišnje izvješće Knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana za 

razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić iznosi  kako je  u opisnom izvještaju o prihodima i rashodima pod 

opisom djelatnosti vidljivo da Knjižnica i čitaonica ne ispunjava mnoge  osnovne zahtjeve 

za prostorom, opremljenošću policama, računalnom opremom i sl. prema standardima i 

propisima za sve hrvatske knjižnice. Kako gradonačelnik trenutno nije nazočan pita 

dogradonačelnika da li su ovi osnovni zahtjevi riješeni sa nedavnom obnovom zgrade 

koja, koliko vidi, još uvijek traje, odnosno što se planira poduzeti po ovom pitanju. 

Ivan Požega odgovara,  obzirom da je upoznat u dio te problematike i sam projekt, da 

je računalna oprema  stigla, nije još montirana, čeka se da se završi knjižnica, kada bude 
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otvorenje onda će biti i računalna oprema montirana, stigla je i uredska oprema, 

sanitarni čvorovi su uređeni u toj Knjižnici, uređen je i prilaz za invalide, nadstrešnica, 

prostorije su oličene, čekaju se još tepisoni koji trebaju doći, odnosno staze. Nadaju se,  

kako je ravnateljica to dogovorila sa matičnom knjižnicom,  da će otvorenje biti u sklopu  
obilježavanja Mjeseca knjige. 

Goran Glavurtić je primijetio kako je  ured ravnateljice  premješten u drugi dio pa ga 

zanima  da li će taj prostor biti iskorišten za potrebe Knjižnice, da li će se time zadovoljiti 
potrebe za prostorom. 

Ivan Požega  odgovara da će  stari ured ubuduće  biti studijski dio, to je tako 

predviđeno po ideji prošlog ravnatelja, a prije tog studijskog odjela biti će dječji odjel za 

što su već  nabavljene dječje igračke i pomagala. U studijskom dijelu će biti 2 ili 3 
računala ovisno o tome koliko će se moći  staviti stolova.  

Goran Glavurtić pita još za  opremljenosti policama pa je  Ivan Požega odgovorio da 
bi police trebale doći  idući tjedan, tako im je obećao dobavljač.    

Kako se  nitko više nije javio predsjednik je zaključio raspravu i dao izvješće na 
usvajanje. 

Glasovalo je 15 vijećnika od čega 13 ZA i 2 SUZDRŽANA pa predsjednik konstatira da je 

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana za 
razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine. 

 

4. Razmatranje polugodišnjeg Izvješća o izvršenju financijskog plana 
Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 1.1.-30.6. 2018. godine  

Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj 
vijećnici su dobili uz poziv.  

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 

Glasovalo je 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće većinom glasova 
usvojilo Izvješće jer je za isto glasovalo 13 vijećnika dok su 2 vijećnika bila suzdržana. 

 

5. Razmatranje Izvješća o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za 
razdoblje 01.01.-30-06-2018. godine  

Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za razdoblje 01.01.-30.06.2018. 
godine vijećnici su također dobili u materijalima. 

Rasprave nije bilo pa je predsjednik dao izvješće na usvajanje. 

Od ukupno 15 vijećnika ZA izvješće je glasovalo 13, 1 vijećnik je glasovao PROTIV i 1 

vijećnik je bio SUZDRŽAN pa predsjednik konstatira da je većinom glasova prihvaćeno 

Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za razdoblje 01.01.-30.06.2018. 
godine. 

 

6. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za 
razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine  

Izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine 
vijećnici su također dobili u materijalima. 

Rasprave nije bilo pa je predsjednik dao izvješće na usvajanje. 

Od ukupno 15 vijećnika ZA izvješće je glasovalo 13 vijećnika, 1 vijećnik je glasovao 

PROTIV i 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN pa predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

većinom glasova prihvatilo  Izvješće GD Crvenog križa Slunj za 01.01.-30.06.2018. 

godine. 

 

7. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva 
LIPA d.o.o. Slunj za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine  

Izvješće su vijećnici dobili u materijalima. 
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Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić iznosi kako se u izvješću navodi da  su poduzete  sve predradnje po 

pitanju izrade projektne dokumentacije za realizaciju Zakon o komunalnom gospodarenju 

otpadom, ali se isto tako navodi kako do ovog trenutka Fond za zaštitu okoliša nije 

raspisao natječaj  niti je poznato kada bi mogao. S obzirom na zakonsku obvezu i rokove 

provođenja Zakona o komunalnom gospodarenju otpadom  pita što se planira poduzeti 
ukoliko Fond za zaštitu okoliša  ne objavi natječaj ili projekti ne prođu na istom. 

Nikolina Paulić odgovara kako su  putem proračuna kandidirali  uređaj za očitavanje 

čipova za odvoz komunalnog otpada, međutim,  pošto  Fond do sada nije realizirao  

natječaj niti je poznato  kada će realizirati taj natječaj oni planiraju  provoditi razgovore 

sa potencijalnim dobavljačem  o najmu takvih uređaja  dok se ne raspiše natječaj  kako 

bi udovoljili  svemu do  1. 11.  jer se  nudi  mogućnost najma uređaja dok  isti ne bude 

kupljen. Dodaje  kako traže i  druge mogućnosti sufinanciranja  preko ministarstava, a ne 

samo Fonda za zaštitu. Javili su se također  i na natječaj Ministarstva zaštite okoliša u 

vezi nabave  i zamjene postojećih kamiona, javio se Grad za natječaj za  nabavu kanti, 

kontejnera, sve to kako  bi se uskladili sa istom Uredbom,  natječaj od Fonda  još uvijek 

nije realiziran,  Grad je sve što je trebao poslao,  ali još nema naznaka kada će biti 

isporučena ta   komunalna oprema. Naglašava kako dogovaraju  različite situacije kako bi 

se  prilagodili Uredbi,  a onda će čekati raspisivanje natječaja, vjeruje od strane 
Ministarstva zaštite okoliša direktno jer je sve očitije da Fond neće raspisati natječaj.  

Goran Glavurtić, s obzirom na alternativu koju je  upravo izrekla i s obzirom da KD LIPA 

d.o.o. Slunj ponovo posluje negativno, iako u daleko manjem iznosu u odnosu na 

prethodnu godinu,  pitao je da li će se ponovo ići u dokapitalizaciju iste zbog neplaniranih 

troškova realizacije zakonskih odredbi (revizorske usluge, izradu cjenika za komunalne 
usluge, izradu dokumentacije za  GDPR) u približnom iznosu od 60.000 kn 

Nikolina Paulić odgovara kako Grad  ne može snositi trošak najma opreme,  ako će se 

unajmljivati oprema, opremu  mora unajmljivati KD LIPA, tu im Grad  ne može dati 

novce, Grad je rezervirao sredstva ako bude raspisan natječaj. Što  će se događati ne 

zna, da li će taj najam opreme biti  mjesec, 2, 3 ili pola godine,  to sada ne može  reći, 

ali taj trošak ide direktno  na teret LIPE jer oni su ti  koji ugovaraju  posao.   Što se tiče 

iznosa  60.000 kn iznijela je kako oni ne  mogu utjecati na neke troškove, poslovanje  

nosi neke zakonske odredbe, oni to moraju provesti, zakon ih je obavezao kao i sve 

ostale firme  pa su morali  do 28.5. imati dokumente  vezano uz GDPR jer kazne su 

velike i smatrali su,  bolje  napraviti to i platiti trošak nego se dovesti do toga da dobiju 

kaznu. Također moraju imati i revizora, moraju to izvješće platiti. Slijedeće, naručili su 

izradu cjenika  jer je Uredba komplicirana i oni sami (4 djelatnika, od čega su 3  na 4 

sata zaposlena) ne mogu izraditi  cjenik koji zakonski mora biti odobren od strane 3  

nadležna ministarstva, ne smiju se  dovesti u situaciju da im netko osporava cjenik  i da 

taj cjenik pada pa da onda ne mogu  naplatiti svoje usluge, a naplata  usluga znači njihov 

prihod. Tu je još istaknula kako su sada samo na onim  troškovima  koji su neophodni za 

posao, nema ulaganja u novu opremu, nema nabave nove opreme, njihovo je  

poslovanje trenutačno na onoj bazi gdje se  plaćaju samo  troškovi radnika i materijala,   

smanjili su  sve troškove da to poslovanje dovedu  do kraja godine, ako ikako budu  

mogli,  u pozitivu, ali na neke troškove osobito ove zakonske ne mogu  utjecati, moraju  
ih platiti, moraju  ih naručiti.  

Goran Glavurtić zaključuje kako se možemo  samo nadati  da će Ministarstvo odnosno 

Fond raspisati natječaj jer u suprotnom, s obzirom na penalizaciju, LIPA nije u 

mogućnosti ispoštivati sve zakonske  odredbe pa ponavlja pitanje da li grad planira ići u 

dodatnu dokapitalizaciju LIPE. 

Gradonačelnik je potvrdio da  Grad planira ići na dokapitalizaciju LIPE i svaki dio 

sredstava koji je van njihovog poslovanja ide preko Grada, dakle  i sada  se Grad uključio 

u  dio koji se odnosi na njihov  poslovni prostor i reciklažno dvorište,   u tom dijelu će 

pomoći, a za ovaj dio drugi će  se vidjeti što će se s tim događati, u svakom slučaju 

zakon će se morati poštivati.  
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Goran Glavurtić odgovara da je upoznat s tim da je  Grad  već  donirao zemljište za 
potrebnu izgradnje nove zgrade, ali on misli  u financijskom obliku. 

Gradonačelnik dodaje kako je Grad osigurao i sredstva za projekt, sam projekt za 
izgradnju tog objekta je grad financirao i pratiti  će ih do kraja.  

Nikolina Požega kaže kako se  dokument kojeg  razmatraju  zove  izvješće o radu, a  u 

izvješćima  KD LIPA često se mogu vidjeti riječi koje označavaju radnju u budućem 

vremenu, poput "potrebno je, osigurat ćemo, planiramo, ćemo nastojati" ili pod sekcijom 

javnost rada gdje navode da je tijekom 2018. u planu izrada facebook stranice. Pitala je i 

zadnji puta ili predzadnji na sjednici  da li je ta stranica napravljena pa to ponovo  pita. 
Zadnji put je rečeno da se čeka  programera. Da li ste ga dočekali, pita.  

Nikolina Paulić odgovara da je  web stranica aktivna, a facebook stranica je otvorena 

ali trenutačno nemaju osobu koja bi ju sadržajno nadopunila, problem je nedostatak 

informiranog osoblja i čekaju  da im se  otvori prostora da bi jedna osoba koja radi mogla 

tu stranicu urediti, ali za sada nemaju osobe koja bi mogla sjediti i ažurirati facebook 

stranicu,  web stranicu ažuriraju  onoliko koliko moraju tako  da su svi podaci na njoj dok 

za facebook stranicu moraju  ispočetka. Stranica je otvorena, ali je skrivena i dok god  ju  

ne urede i ne stave  sve ono što su do sada  uradili da se ipak vidi neka povijest, neće je 
otvarati. 

Nikolina Požega se složila s tim i dodala kako to  treba dati nekome tko je za to 
stručan. 

Nikolina Paulić odgovara kako nemaju trenutno financijskih sredstava, trude se  svim 

silama da se dovedu  u pozitivno poslovanje jer je to potrebno prvenstveno njima, a 

onda i gradu i svima ostalim,  ako namjeravaju   ići na izgradnju zgrade i toga svega što 

su  zamislili  treba im pozitivno poslovanje jer ih neće nitko htjeti financijski pomoći ako 
su  u gubitku.  

Nikolina Požega vidi da  stoji u izvješću da će se napraviti plan obilaska MO i da će biti 
objavljen na web stranici pa pita da li je objavljen. 

Nikolina Paulić je,  što se tiče obilazaka MO u vezi odvajanja otpada, kazala kako je 

Grad Slunj  skupa sa još 2 grada i 1 općinom kandidirao projekt putem Fonda za zaštitu 

okoliša o informiranju građana, djece u osnovnim i srednjim školama, dječjih vrtića i svih 

građana sa javnim tribinama i  u sklopu tog projekta biti će provedeno i to konzultiranje 

sa građanima taklo da čekaju realizaciju tog projekta,  kada to bude ići će se u obilazak 
svih članova  zajednice. 

Nikolina Požega je uočila kako se ti planovi  ponavljaju kroz dva, tri  izvješća u zadnjih 

nekoliko sjednica pa je  samo podsjetila da se u izvješćima u radu pišu stvari koje su se 

postigle, a ne koje se planiraju napraviti jer pisanje neistine u službenim dokumentima je 
koliko zna kazneno djelo. 

Nikolina Paulić odgovara da se prilikom pisanja izvješće o radu veže na plan koji je 

donesen  i obrazlaže zašto je  nešto napravljeno kao i zašto nešto nije napravljeno,  tako 

da ne zna koje je to činjenice unijela, a da nisu istinite jer sve ono što je LIPA radila je 
navela i pokušala i objasniti zašto nešto nisu uspjeli napraviti.  

Nikolina Požega odgovara da je to u redu,  ali ako se navodi da je u planu izrada 

facebook stranice, a ona unazad zadnja 2,3 izvješća nije ostvarena, neka se to makne  iz 

izvješća. 

Nikolina Paulić odgovara kako je ona  u stvarnosti  u planu, radi se, otvorena je, ali ne 

mogu  jednostavno stići raditi taj dio posla zbog drugih poslova koje moraju  raditi, a 

stranica  iziskuje puno vremena,  za platiti nekoga nemaju financijska sredstva, misli da 
im sada taj trošak nije potreban.  

Predsjednik  se uključio sas opaskom da se  već ponavljaju i pitanja i odgovori. 

Nikolina Požega komentira kako se to ponavlja u izvješćima pa i ona zato ponavlja. 

Osvrnula se još na tekst u izvješću "Modernizirali smo web stranicu 2018. godini, i 

sustavno radimo na njezinoj ažurnosti i izgledu i tako ćemo i nastaviti s vlastitim 
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kapacitetima bez angažiranja vanjskih suradnika" pa pita  što podrazumijeva pod 
"vlastitim kapacitetima". 

Nikolina Paulić odgovara  zaposlenike,  web stranicu su totalno redizajnirali, kaže,  

promijenili su  izgled i titlove i  sve članke, kompletan izgled web stranice da bi bila  

atraktivna kada se otvori i da bude u nekim bojama, prije je bila monotona i to je 

napravljeno u 5 mjesecu. 

Nikolina Požega  tu inicijativu pohvaljuje,  očito su  prihvatili na neki način možda i 

njene  prijedloge vezane za  ažuriranje web stranica ali  kao što je i sama direktorica 

rekla  radi se samo o izgledu. Bitno je nadograditi funkcionalnost web stranice, ali  nema 

smisla da to sada objašnjava pa dodaje "u to ćete biti upućeni  kada jednog dana budete  

imali stručnu osobu koja će raditi na tome." 

Hrvoje Paulić pita za rashode odnosno prigodne nagrade, solidarne pomoći, sistematski 

pregledi, planirano 70.000 ostvareno 63.800, konkretno da zanimaju  prigodne nagrade. 

Nikolina Paulić odgovara kako od ove godine  isplaćuju  regres i uskrsnicu, a tu su i  

jubilarne nagrade jer je  7 radnika navršilo 10 godina radnog staža, odnosno  radnici su 

radili u Komunalcu i to im se uračunava bez obzira što su u LIPI 4 godine, isplaćena im je 
jubilarna nagrada temeljem Pravilnika koji je donesen kada je osnovana LIPA.  

Kako se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je istu zaključio  te dao  Izvješće 
na usvajanje.  

Glasovalo je 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i 

2 glasa SUZDRŽANA  usvojilo Izvješće o radu i financijsko izvješće KD LIPA d.o.o. za 

razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine. 

 

 

 

8. Razmatranje Izvješća o poslovanju tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 
razdoblje I.-VI. mjesec 2018. godine  

Izvješće su vijećnici dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je  skrenuo  pažnju na to da kod svih dosadašnjih izvješća nema 

potpisa,  odnosno da je ovo  prvo izvješće koje ima potpis. 

Zdenka Kovačević odgovara kako su sva  izvješća dostavljena  e-mailom  da bi bili brži 

u pripremi dokumentacije za Gradsko vijeće, izvješća su dostavljena i u fizičkom obliku,  

pa je zamolila vijećnike da uvaže to što nam ustanove i tvrtke dostavljaju izvješća i e-

poštom, ne traži se da ih skeniraju upravo jer postoji službeno izvješće  potpisano i 

pečatirano. 

Goran Glavurtić prihvaća obrazloženje ali morao je to reći s obzirom da ga primaju kao 

takvo u materijalima, a Nikolina Požega dodala da oni glasuju za takva izvješća ili ne 
glasuju. 

Zdenka Kovačević dodaje "mi odgovaramo za sadržaj dokumentacije koju vi dobivate 
na stol." 

Goran Glavurtić iznosi kako se  navodi u Izvješću da su ishođene  mnoge građevinske i 

uporabne dozvole  u prvoj polovici ove godine kao i ostvareni projekti što je za svaku 

pohvalu. Pita da li se i kada planira krenuti u ishođenje uporabne dozvole sa CS4 koja se 

nalazi ispod Tonkovićevog mosta. 

Dinko Puškarić odgovara da su napravljene predradnje potrebne za ishođenje uporabne 

dozvole za  CS4 u Rastokama,  provjerene su čestice na kojima je to izgrađeno, 

usporedili su ih sa česticama koje su bile u građevinskoj dozvoli s obzirom da je prošlo 

više od 10 godina, poslano je to na kontrolu pa očekuju  da će se to riješiti u vrlo 
kratkom periodu.  

"Znači, u tijeku je" kaže Goran Glavurtić i nastavlja kako je, pri usporedi broja kvarova 

u odnosu na prvih 6 mjeseci  2017. godine, vidljiv  porast kvarova na vodovodnoj mreži,  
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kod zahvaćene vode na CS Slunjčica i dalje je gubitak  ¾ zahvaćene vode u 

vodoopskrbnoj mreži pa ga zanima  kada bi moglo doći do smanjenja gubitaka i kvarova 
u vodoopskrbnoj mreži. 

Dinko Puškarić je upoznao Vijeće kako su ove godine potpisali ugovor s Hrvatskim 

vodama po projektu smanjenje gubitaka u sustavu vodoopskrbe Grada Slunja. Hrvatske 

vode su za ovu godinu predvidjele sredstva za firme koje se bave distribucijom vode za 

saniranje i za pomoć tim komunalcima,  u međuvremenu je već proveden i postupak 

javne nabave, imaju odluku o firmi koja će se baviti sa gubicima i koja će se baviti sa 

istraživanjem cijelog sustava tako da vjeruje da će  to dati rješenje.  Sami rade  koliko 

mogu, ali kvarove je jako teško naći,  problematični su jer ne curi voda  van nego  u 

neke podzemne špilje. Firma  koja se bavi s tim stvarima  provesti će puno mjerenja na 

sustavu mjerenja tlaka, mjerenja protoka, napravit će neke stvari koje su potrebne tako 

da očekuje da će se nakon toga doći na neku razinu da će gubici biti prihvatljivi. 

Goran Glavurtić pozdravlja dodatne napore po pitanju rješavanja ovih  problema, a što 

se tiče financijskog dijela izvješća vidljivo je, kaže,  da se prate prihodi i rashodi te da 
ova tvrtka posluje i dalje pozitivno što je također za svaku pohvalu.  

Drugi se nitko nije javio više za riječ pa je predsjednik zaključio raspravu i   dao izvješće 
na usvajanje.  

Glasovalo je 15 vijećnika od čega 14 ZA i 1 PROTIV i predsjednik konstatira da je 

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. za razdoblje 
01.01.-30.06.2018. godine. 

 

 

9. Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za 
razdoblje 01.01.-30.06. 2018. godine  

Financijsko izvješće TZ Slunj vijećnici su dobili u materijalima, pa je predsjednik otvorio 
raspravu.   

Nikolinu Požega zanima  tko sada održava web stranicu TZ i za što je točno utrošen 
iznos od 5.920 kn. 

Dragan Smrzlić odgovara da stranicu  samostalno održavaju  djelatnici TZ, ali imaju i  

vanjskog suradnika, g. Ivan Smetko, te da je bilo  više nadogradnji tijekom godine tako 
da je taj iznos premašen. 

Nikolina Požega podsjeća direktora da je rekao  na predzadnjoj sjednici kada mu je  

prenijela  primjedbe iznajmljivača sa  oglašavanjem na web stranici da je  upoznati i da 

će problem  riješiti pa ju  zanima kako  ga je riješio. 

Dragan Smrzlić odgovara kako je nazvao  gospodina koji im održava web stranicu i on 
je to riješio vrlo brzo i jedan od tih troškova je bio i taj. 

Nikolina Požega pita  znači li to da  sada nema više da je uvijek jedan te isti 
iznajmljivač na početnoj stranici. 

Dragan Smrzlić kaže kako  je sada, svaki puta kada se uđe na web stranicu TZ i ode na 
dio sa iznajmljivačima,   drugačiji redoslijed. 

Nikolina Požega vjeruje da su iznajmljivači zadovoljni. Još je pitala  pod odjelom IV 

marketinška infrastruktura na što se to odnosi jer vidi da su tu prazna polja, nema ništa 
upisano. 

Dragan Smrzlić odgovara kako piše na što se odnosi, to je proizvodnja multimedijskih 

materijala, istraživanje tržišta, formiranje baze podataka, suradnja s međunarodnim 

institucijama, banka fotografija.  

Nikolina Požega pita čega baza podataka, zašto nema nikakav plan za 2018. godinu ili 

je to nešto što ide u 2019. godini. 

Dragan Smrzlić kaže kako  nemaju  ništa u planu za ovu godinu što se tog dijela tiče. 

Goran Glavurtić ima  pitanje vezano uz Tour de Croatia  biciklističku utrku  za koju je 

TZ trebala dobiti sirove materijale (video i foto), zanima ga je li TZ u svojim 



11 

 

proračunskim sredstvima ima planirano za montažu, ako nema, da li se nešto planira 
poduzeti po tom pitanju i kada bi te multimedijske materijale  mogla vidjeti šira javnost. 

Dragan Smrzlić odgovara kako su, što se tiče Tour de Croatia, TZ i Karlovačka županija 

imali ugovor te kako KŽ još nije svoj dio ispoštivala,  trebali su im  dostaviti izvještaj o 

tome, o gledanosti i praćenosti samog događaja kao i te sirove materijale. Razgovarao je 

prije tjedan dana sa pročelnikom KŽ  da im se to  dostavi,  a prije toga je poslao i e-mail, 

međutim, još nisu to dobili iako su trebali dobiti to mjesec dana nakon završetka utrke. 

Za ovu godinu nemaju predviđeno da će nešto s tim materijalima posebno raditi, 

odnosno editirati, uređivati,  morat će prvo vidjeti kakve će materijale dobiti i u što ih se 
može iskoristiti pa će to  za slijedeću godinu iskoristiti kao promotivni materijal. 

Goran Glavurtić kaže kako je  postavio  pitanje na županijskoj sjednici direktoru 

Županijske TZ vezano za te sirove materijale i odgovor je bio da će biti dostavljeni, 

međutim, nisu još dostavljeni pa apelira gradonačelnika  da se riješi taj problem i da se 

iznađu sredstva za montažu kako bi ti materijali bili viđeni od strane šire javnosti jer TZ 

je sudjelovala sa značajnim iznosom u sponzorstvu ove utrke. 

Gradonačelnik vjeruje da je  direktor taj  koji će sigurno poduzeti određene radnje, 

razgovarat će i sam i  vidjeti što se dogodilo da to nije ispoštivano,  nije o tome do sada 

niti  razmišljao  kada  se sretao sa  direktorom TZ a i dožupanicama i pročelnikom, ali će   

slijedeći puta s njima o tome razgovarati. Vjeruje da će to biti riješeno uskoro, kada dođe 

ovdje  onda će se realizirati odnosno osigurati ako bude trebalo dodatna sredstva, 
uglavnom  kaže  TZ je tu spremna, čeka.   

Više se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik raspravu zaključio i dao  Izvješće 
na usvajanje. 

Glasovalo je ukupno 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je 13 vijećnika glasovalo ZA, 

1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN  odnosno da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo 
Financijsko izvješće Turističke zajednice za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine. 

 

 

10. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna grada Slunja za 
razdoblje 01.01.-30.06.2018.  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-

30.06.2018. godine vijećnicima je dana u materijalima zajedno sa pisanim 
obrazloženjem. 

Stav Odbora za proračun i financije iznijela je predsjednica Odbora Ivanka Magdić. 

Odbor se sastao neposredno pred sjednicu Gradskog vijeća, prisustvovala su 2 člana, 

jedan član se ispričao da ne može stići, ali da sve podržava, tako da je Odbor  prihvatio 
Izvješće i predložio Gradskom vijeću da Izvještaj prihvati  u tekstu kako je i prezentiran. 

Nakon toga je kratko obrazloženje dao gradonačelnik Jure Katić te istaknuo "Pošto 

gradonačelnik predlaže, provodi i odgovara za proračun, dakle jedna je od obveza i 

praćenje realizacije proračuna. Po ovim materijalnim vidite što se događa i kakvo je 

stanje, Grad posluje pozitivno, trenutno imamo dosta sredstava, poslujemo sa viškovima, 

ali razlog zašto je to tako je taj što nismo puno uspjeli realizirati  odnosno nismo uspjeli 

puno platiti ovo što radimo, a radi se na dosta strana, projekata ima dosta u izradi, na 

kraju godine će rezultat sigurno biti puno drugačiji. Mogu samo reći da su prihodi u ovoj 

godini odnosno u prvoj polovici godine 11,8 mil. kn, rashodi su 7,8 mil. kn, znači višak 

prihoda je 4 mil. kn, a od prošle 9,5 mil. kn stanje je sada 13,5 mil. kn viška. Neće to 

tako izgledati, sva ova sredstva koja su ovdje navode su uključena u proračun i on takav 

kakav je,  moramo ga pratiti i provoditi. Moja  zadaća je da ne smijemo dozvoliti da dođe 

negdje do probijanja, a isto tako da pratimo sve što se radi i da za to imamo osigurana 

sredstva. Sredstva su osigurana,  što imamo za naplatiti to naplaćujemo, a ono što je u 

izradi to platimo i na kraju godine će biti puno drugačiji rezultat. Jedan primjer, ovo što 

se radi po MO, svi MO su u igri i vjerojatno će do kraja godine biti odrađeni, 4 su već 

pred mjesec dana odrađeni, a ovi drugi su sada počeli  sa radovima i tu će biti plaćeno 
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oko 5 mil. kn,  znači samo taj jedan dio, dakle neće se dogoditi ovakav višak kao sada. 

Pratimo i pazimo na sredstva da se ne dogodi probijanje bilo koje stavke, za sada toga 

nema i neće se ni dogoditi. Neću pojedinačno govoriti o stavkama prihoda, rashoda,  to 

imate sve ovdje, ako bude pitanja tu je i šefica računovodstva i ja  za odgovor." 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić vidi pod izvorom kapitalne pomoći od tijela državne vlasti na računu 

4511 dodatna ulaganja  na građevinskim objektima da su evidentirani  troškovi izrade 

idejnog rješenja rekonstrukcije i uređenja  Starog grada Slunju u iznosi od 116.250 kn, 
pa pita da li je idejno rješenje gotovo i da li se može dobiti na uvid. 

Zdenka Kovačević ogovara kako smo idejno rješenje  dobili  prošli tjedan, ali još uvijek 

trebamo na njega potvrdu Ministarstva kulture da bi on mogao ići van, odnosno da bi 

mogao biti javno dostupan, znači dok Ministarstvo kulture  ne potvrdi takvo idejno 

rješenje ono je još uvijek  neslužbeno i neće se pustiti van, ali se nada se da će to vrlo 
brzo doći. 

Goran Glavurtić pita je li riječ o prvom ili  drugom idejnom rješenju, ako je dobro 

upoznat prvo idejno rješenje  je sporio Konzervatorski zavod zbog krovišta na samoj 
građevini. 

Zdenka Kovačević pojašnjava kako nije  zbog krovišta, naime, prvo idejno rješenje  je 

bilo problematično Ministarstvu kulture  i Konzervatorskom odjelu u Karlovcu  zbog 

završne obrade zidova, ne toliko zbog krova i zbog  ophoda koji je bio monolitan. Novo  

rješenje koje smo dobili prošli tjedan je konačno rješenje, usuglašeno je  sa 

Konzervatorskim odjelom, ali  bez obzira na to dok iz Ministarstva kulture ne dobijemo  
potvrdu neće se  pustiti van jer  ne može se reći da je to to i da neće biti nekih korekcija. 

Goran Glavurtić je još  pitao da li je moguće dobiti ga na uvid pa mu je gđa Zdenka 
Kovačević odgovorila da ne,  dok se  ne dobije potvrda. 

Goran Glavurtić je potom,  što se tiče realizacije samog proračuna za  prvu polovicu 

ove godine, konstatirao kako je  vidljivo  po indeksu da je iskorišteno sredstava  50% što 

je sličan rezultat kao i u drugoj polovici prošle godine što osobno smatra da je to loše i 
da bi trebalo puno više raditi. 

Gradonačelnik mu odgovara da se  zna  zašto je to tako i naglašava  "da je do nas  sve 

i lipa bi bila realizirana i izgrađeno bi bilo, do drugih je, osobito  do dojele koje kakvih 

projekata i samog početka realizacije projekata. Tu  su problemi jer i kada prođe projekt 

na  nekoj mjeri da bi se počela realizacija prođe još par mjeseci upravo zbog potrebe da 

se dobiju suglasnosti koje trebaju, da možete početi sa radom, da možete početi sa 

javnom nabavom. To su malo otežavajuće okolnosti za sve nas, mada to  kad tad dođe i 

mi bi isto tako voljeli da to sve ide." 

Nikolina Požega pita s koje stavke proračuna odnosno s kojeg računa se odvajaju 

sredstva  i  koliko za održavanje i uređivanje službene  web stranice Grada Slunja, 

odnosno postoji li iznos koji se odvaja za održavanje  i upravljanje web stranicom Grada 
Slunja. 

Gradonačelnik odgovara kako  nema takve stavke samo za održavanje, ako  dođe do 
nečega da to bude trebalo,   sredstva će se  osigurat.  

Nikolina Požega pita koga se onda plaća za održavanje web stranice. 

Gradonačelnik kaže da ne plaćamo nikoga,  a Marija Vukošić dodaje kako  djelatnici 
sami održavaju stranice. 

Nikolina Požega zna da  djelatnici samo unose objave, to joj je jasno, ali netko   je 

trebao omogućiti taj sadržaj, odnosno sučelje za  unos objava i to je odgovor koji joj se 

izbjegava dati  već nekoliko sjednica pa  čak ni službenica za informiranje joj  ga nije 

dala prema Zakonu o pravu na pristup informacijama,  dala joj  je odgovore na neka 

druga pitanja. Mogla je, kaže,  poslati žalbu na  taj odgovor, nije pa je sada  obavijestila 
kako će  poslati opet  zahtjev i ukoliko ne dobije odgovor, ide žalba. 

Zdenka Kovačević odgovara kako će  dobiti  isti odgovor kakav je  dobila i prvi puta, 

naime, Grad  ima stranicu preko poslužitelja CARneta i  sve što je vijećnica  mogla dobiti, 
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dobila je. "Ako mislite da   smo vam trebali dati još nešto što smo vam prikrili  slobodno 

uložite žalbu ili prigovor. Stranice se održavaju od strane djelatnika i to smo vam isto  

nebrojeno puta rekli, nitko ih drugi ne održava, ono što je postavljeno, kako su stranice 

konfigurirane tako one egzistiraju, dodatne sadržaje i materijale stavljamo sami", 
istaknula je pročelnica.  

Nikolina Požega iznosi kako razlika postoji između sadržaja  i stranica, jasno joj je da 

sadržaj sami djelatnici stavljaju  na web stranice, ali nisu sami  stvorili web stranicu, pa 
je zato pitanje  tko ju je stvorio, ali poslat će  ponovo zahtjev.  

Nakon rasprave predsjednik daje Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Odluka usvojena većinom 

glasova, odnosno 13 vijećnika je glasovalo ZA, 2 vijećnika PROTIV i 1 vijećnik 
SUZDRŽAN. 

 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini  

Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Slunja u 2018. godini vijećnicima je dana uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je 15 vijećnika, 13 ZA i 2 SUZDRŽANA i predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće većinom glasova usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini. 

 

12. Odluka o usvajanju izvješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli 
sredstava  

Izvješće Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava vijećnici su također dobili u 
materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku o usvajanju Izvješća na glasovanje. 

Glasovalo je 15 vijećnika od čega 13 ZA, 2 SUZDRŽANA pa je predsjednik konstatirao da 

je Odluka o usvajanju izvješća gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava 
usvojena većinom glasova. 

 

13. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 

razdoblje 2018.-2023. godine  

Plan gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje 2018.-2023. godine vijećnici su 

dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega iznosi da u ovom Planu na str. 14  pod sekcijom otpad odbačen u 

okoliš odnosno tzv. divlja odlagališta,  piše "Na temelju  članka 28. stavka 1. točke 3. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna je na 

svom području  osigurati sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te 

uklanjanje tako odbačenog otpada.  U skladu s čl. 36. Zakona, provedbu ove obveze 

osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne 

samouprave - komunalni redar: 1)Mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada; 2)Mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.  Mjere navedene pod 1. 

uključuju:uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 

otpadu,uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada". Zanima ju  kakve 

sustave to podrazumijeva, što će zapravo komunalni redar morati napraviti, da li su to 

informacijski sustavi, aplikativni ili nekakva evidencija pisana. Traži obrazloženje od 

gradonačelnika jer je nadležan za tumačenje ovog plana. 

Gradonačelnik kaže kako nema danas gđe. Jurašin Vuković, a nadležnosti koje ima 

komunalni redar su u djelokrugu njegovog rada, on poduzima sve radnje koje može. 

Zdenka Kovačević pojašnjava da to znači da će na gradskim stranicama biti poziv 

odnosno obavijest građanima sa, pretpostavlja, nekakvim obrascem koji će moći 
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dostaviti na gradsku e-mail adresu, taj obrazac će sadržavati osnovne podatke temeljem 

kojih će komunalni redar moći prepoznati gdje se taj nepropisni  otpad nalazi odnosno 

gdje je on odložen da bi komunalni redar mogao to iskontrolirati da li je to tako ili nije. 

Sustav evidentiranja znači da će si sam komunalni redar formirati određenu bazu 

odnosno evidenciju takvih lokacija.  

Goran Glavurtić traži pauzu dok se ne otklone tehničke poteškoće  po pitanju prijenosa 

sjednice.  

Predsjednik daje pauzu 8 minuta. 

Nakon pauze nitko se više nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao 

Plan gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje 2018.-2023. godina na usvajanje. 

Glasovalo je 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova ZA i 

2 glasa SUZDRŽANA donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada 

Slunja za razdoblje 2018.-2023. 

 

 

14. Odluka o davanju suglasnosti za provedu ulaganja i prijavu na natječaj 
projekta "Vatrogasni centar"  

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj projekta 

"Vatrogasni centar" vijećnici su dobili uz poziv dok im je KRATKI OPIS PROJEKTA dan 

neposredno pred sjednicu. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega je uočila da je u ovom prilogu što su  dobili na str. 3. pod sekcijom 

3.4.2. - stvaranje novih radnih  zaokruženo  NE, pa ju zanima  da li bi se u budućnosti 

mogao izmijeniti taj dio projekta,  ukoliko dođe do nekog načina ili ideje da se mogu 
stvoriti  nova radna mjesta,  da li bi se u tom slučaju mogao mijenjati ovaj projekt. 

Gradonačelnik ogovara kako neće biti potrebe, ovaj projekt će zadovoljiti sve uvjete i 

sve zahtjeve da ima ne zna koliko novih radnih mjesta pa čak da se i osnuje i javna 
vatrogasna postrojba, on zadovoljava sve i  nada se da će to i biti. 

Damir Vuković  iznosi kako  piše ovdje  da sadašnji DVD odnosno zgrada nije vlasništvo 
DVD-a. 

Zdenka Kovačević odgovara da je  zgrada  vlasništvo DVD-a, a zemljište na kojem je 

zgrada izgrađena je vlasništvo Grada, DVD ima ustanovljeno i upisano pravo gradnje u 

zemljišnim knjigama, a  isto to se  predlaže i za novi vatrogasni centar. 

Damir Vuković pita što se planira sa sadašnjom zgradom, što će se u budućnosti s njim 

raditi. 

Gradonačelnik kaže da će se to vidjeti,  neće ovo tako  brzo biti izgrađeno, a kad dođe 

do preseljenja onda će Gradsko vijeće donijeti odluku što će biti tamo,  neće donijeti 
odluku nitko samostalno.  

Nakon što se nitko više nije javio za raspravu  predsjednik  raspravu zaključuje  i daje 
Odluku na usvajanje.   

Glasovalo je 15 vijećnika i to 14 ZA i 1 SUZDRŽAN pa predsjednik konstatira da je 

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu i 
prijavu na natječaj projekta "Vatrogasni centar". 

 

15. Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 1669 k.o. Slunj 1  

Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br, 1669 k.o. Slunj 1 vijećnicima je dana u 
materijalima. 

U raspravu se uključila Nikolina Požega sa pitanjem pročelnici Zdenki Kovačević, da li 

im može objasniti koja je razlika između osnivanja prava i dodjeljivanja prava, zašto se 
sada ne dodjeljuje pravo već osniva. 

Zdenka Kovačević odgovara kako Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
poznaje termin osnivanja ili ustanovljenja prava građenja, a ne dodjele, samo zato. 
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Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je dao Odluku na usvajanje.  

Glasovalo je 15 vijećnika, 14 ZA i 1 SUZDRŽAN pa predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće većinom glasova usvojilo Odluku o osnivanju prava građenja na k.č. br. 1669 k.o. 
Slunj 1. 

 

16. Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 1879 k.o. Slunj 1  

Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br, 1879 k.o. Slunj 1 vijećnicima je dana u 

materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić ima pitanje indirektno vezano za ovu temu, naime, prije par dana je  

šetao Moćanovom stranom i vidio da su tamo nekakvi radovi u tijeku, zanima ga da  li je 
to sve u skladu sa zakonom. 

Zdenka Kovačević odgovara da, na žalost, na toj parceli na kojoj se  osniva pravo 

građenja, sada  imamo situaciju smetanja posjeda, odnosno ulazak privatne osobe u 

gradsku imovinu. Od gospodina  se tražilo  da obustavi radove i uspostavi ranije stanje,  

komunalni redar je izišao na teren s obzirom da gospodin nema nikakvih dozvola za 

navedeni zahvat, i ukoliko se to ne riješi, odnosno ukoliko stranka ne postupi po zahtjevu 
grada, poduzimat će se daljnje  radnje koje Grad po zakonu ima mogućnost  poduzimati.  

Goran Glavurtić konstatira da je  znači komunalni redar izišao na teren, upoznat je i 

poduzet će radnje  što je pročelnica  Zdenka Kovačević potvrdila dodavši kako se nada 

da je komunalni redar već  poduzeo neke radnje i naglasila kako Grad ima i  druge 

instrumente kojima može djelovati prema investitoru. 

Nitko se više nije javio za riječ pa je predsjednik zaključio raspravu i  dao Odluku na 

usvajanje.  

Glasovalo je 15 vijećnika, 14 ZA i 1 SUZDRŽAN pa predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće većinom glasova usvojilo Odluku o osnivanju prava građenja na k.č.br.1879 k.o. 
Slunj 1. 

 

17. Zaključak o podnošenju zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH  

Tekst Zaključka vijećnici su dobili uz poziv. 

Goran Glavurtić je zatražio  dodatno obrazloženje u vezi ove točke.  

Gradonačelnik je rekao kako su Ministarstvo graditeljstva i Ministarstvo obrane 

zajednički poslali prijedlog jednog zakona na Sabor i Sabor je izglasao taj zakon prije 

nepunih mjesec dana (4.8. stupio na snagu), tako da su oni predložili odnosno usvojeno 

je da vojne građevine, objekti i sve što se tiče vojske ne pripada u poslovne subjekte i 

predlažu da ta imovina ne podliježe plaćanju komunalne naknade. "Mi se tome protivimo" 

rekao je gradonačelnik te nastavio: "razgovarali smo u nekoliko navrata i s 

Ministarstvom,  poslali smo im obavijest da to ne rade, obavijestili smo i Sabor i 

premijera i ministre koji su tu uključeni, oglušili su se na to sve, nisu nas ništa 

obavijestili već donijeli takvu odluku i mi ćemo sada ponovo ići na Ustavni sud i 

osporavati ovaj Zakon kojeg su usvojili. Nadam se da će biti kao i prošli puta jer ne vidim 

razlog zašto bi oni bili oslobođeni komunalne naknade. Ponovo napominjem da 

komunalne naknade može biti oslobođen samo onaj koga oslobodi vijeće grada ili općine 

bilo koje lokalne jedinice." Još je jednom na kraju  ponovio da se drugačije na žalost ne 

može,  ponovo su  zaustavili isplatu komunalne naknade,  nada se da će ovo biti brže 

nego prošli puta kada se odluka čekala 3 godine.  

Pitanja niti rasprave više nije bilo pa je   predsjednik  dao Zaključak na usvajanje. 

Glasovalo je 15 vijećnika, 14 ZA i 1 SUZDRŽAN pa je predsjednik konstatirao da je 

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Zaključak o podnošenju zahtjeva za ocjenu 

suglasnosti s Ustavom RH. 

 
Predsjednik Vijeća konstatira da je završetkom ove točke dnevni red iscrpljen i zaključuje 

rad sjednice u  15,25 sati.  
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Nikolina Požega pitala je zašto više nema točke "Različito" pa je pročelnica Zdenka 

Kovačević odgovorila da  zadnjim izmjenama Poslovnika takva točka više nije 

predviđena. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:       PREDSJEDNIK 

                GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac, v.r.                Ivan Bogović, v.r. 

 

 

 


