Zapisnik
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 28. 11. 2017. godine u
prostorijama DVD-a Slunj.
Sjednicu je u 11,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio sve
nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i djelatnike gradske uprave
kao i slušatelje Radio Slunja.
Potom je pozvao vijećnike upisane za "Aktualni sat" da postave svoja pitanja.
Goran Glavurtić se osvrnuo na izvanredno održavanje D1, Točak - Hrvatski Blagaj na
dionici 11 ukupne dužine 8,6 km, kojeg su investitor Hrvatske ceste. Planiran početak
radova
je 23. 10. do 23. 01. slijedeće godine. Na dionici se, kaže, izvode radovi
glodanja kolničke konstrukcije, obnove donjeg nosivog sloja postupkom hladne reciklaže
sa primjenom cementa i pijenom bitumena te asfalterski radovi, no uslijed kratkih
rokova izvođenja radova, svakodnevno vidi manjak profesionalnosti i odgovornosti kod
izvoditelja radova. Na cesti se primijeti manjak signalizacije što dovodi u opasnost
sudionike u prometu. Cesta kojom se pušta promet je ne očišćena te ima više slučajeva
oštećenja na vozilima koja prometuju tom dionicom, na nekim dijelovima nisu ublaženi
niti obilježeni prilazi sa asfaltnog na rezani dio ceste, hitnoj pomoći pri intervenciji je
otežan prolaz što se može vidjeti iz priloženih fotografija (fotografije je dao
gradonačelniku na uvid). Sve navedeno dovodi u pitanje sigurnost ljudskih života,
istaknuo je i dodao: "Radnici su drski i bezobrazni na upit tko je šef gradilišta kako bi
se skrenula pažnja na ovakve situacije. Stoga, gospodine gradonačelniče, postavljam
pitanje čija je odgovornost za ovakvo stanje na ovoj dionici ceste D1 i apeliram vas da
pošaljete nadležne na teren da se uvjere u stanje i učine nešto po pitanju rješavanja ovih
problema prije nego postane prekasno".
Gradonačelnik odgovara kako svi vide koji prolaze tom cestom što se događa, stanje
je takvo kakvo je, sve je točno. Hrvatske ceste su mogle ili zatvoriti taj promet kao što
su
zatvarali i prošle godine da se uopće ne ide tim pravcem ili ovako puštati
naizmjenično pa misli da je bolje rješenje da se pušta naizmjenično jer okolnim putem bi
to bilo puno duže putovanje. Tko je odgovoran? Odgovorne su, kaže, Hrvatske ceste,
D1 nije u nadležnosti grada niti lokalne samouprave nego Hrvatskih cesta. Da li je
signalizacija dobra? Vjeruje da ima ponekad i propusta jer teško je to složiti i uskladiti,
dvije su firme Ceste Karlovac i Strabak i one su tu dionicu podijelili, radi svatko svoj dio.
Razgovarao je s njima, rekli su da ne mogu drugačije nego tako, kako gdje rade, tako
prebacuju signalizaciju. Što se tiče konstatacije da su ljudski životi u opasnosti naglasio
je kako svatko mora znati da se tamo mora voziti polako, da mora poštivati znakove i
signalizaciju i vjeruje da onda ne bi bilo tako velikih problema. Dodao je kako je i sam
puno puta prolazio i vidio da se vozači ne zaustavljaju na znak stop odnosno na crveno
na semaforu nego prolaze pa onda dolazi do zagušenja prometa na onom dijelu kada
krenu s druge strane. Složio se da je bilo jedno jutro puno isječenih guma, osobito
prednjih lijevih, naišli su na 3 takva slučajeva, bio je vikend,
padala je kiša koja je
pokrila jedan prostor i u tom dijelu je bila rupa velika pa su mnogi naletjeli sa vozilima.
Da li su se javili Upravi Hrvatskih cesta ili nisu, ne zna. Vjeruje da problema ima, ali i da
ćemo izdržat do roka kada to treba završiti i nada se da će to tako i biti.
Goran Glavurtić se zahvalio te dodao kako će pitanje biti postavljeno i na Županijskoj
skupštini jer želi apelirati na sve nadležne tko može pomoći da se malo to stanje
dovede u red. "Predmetnog dana spomenuli ste nedjelju, semafori nisu radili, promet je
išao u obadva smjera i kao što je vidljivo na fotografiji jednostavno
hitna pod
intervencijom nije mogla proći. Ako možete nešto napraviti zahvaljujem se" kaže te
postavlja drugo pitanje koje se odnosi na rad Savjeta mladih i zaključke kako isti ne
ispunjava svoju svrhu te da su ostvareni zakonski uvjeti za raspuštanje trenutnog saziva.
Podsjeća da je Gradonačelnik rekao da će razgovarati s predsjednikom Savjeta mladih i
vidjeti što se može učiniti da do raspuštanja ne dođe. Zanima ga može li se što učiniti po
tom pitanju, smatra problem bitnim pogotovo ako se uzme u obzir da ni prethodni

saziv nije imao kontinuitet u svom radu, a zakonska obveza je postojanje i funkcioniranje
istog i stoga pita gradonačelnika da li je nešto u međuvremenu napravio po pitanju
rješavanja tog problema odnosno da li je obavljen razgovor s predsjednikom Savjeta
mladih.
Gradonačelnik odgovara da je razgovarao sa predsjednikom Savjeta mladih koji mu je
rekao da neće podnositi ostavku niti će raspuštati Savjet jer iduće godine dolazi do
redovnih izbora. Stoga smatra da će se taj problem iduće godine riješiti.
Goran Glavurtić je dalje iznio kako ima zamolbu građana Plitvičke i Rakovičke ulice koji
kažu da iznad benzinske postaje unatrag 4 godine u kontinuitetu nemaju uličnu rasvjetu
uključenu u noćnim satima. Naime, rasvjeta se gasi u 12 sati noći i ponovo se uključuje u
5 ujutro, stanovnicima je objašnjeno da je razlog gašenja ulične rasvjete dio procesa
štednje odnosno recesije. Kako pripadaju samom središtu grada Slunja zamolio je
članove Gradskog vijeća da donesu odluku o uključivanju ulične rasvjete tijekom noći jer
su dio gradske zajednice i središta grada te im kao takvim treba omogućiti uličnu
rasvjetu i u noćnim satima. Dodao je kako su stanovnici
uredno tijekom proteklih
godina plaća isti, ne umanjeni iznos u komunalnoj naknadi i smatra kako se samim
činom gašenja uličnog svijetla samo dijelu stanovnika krše opća ljudska prava kao
građana ovog grada. Nada se da će se uočiti važnost ove zamolbe i da će se riješiti
pozitivno.
Gradonačelnik odgovara kako su bili i kod njega, razgovarali su o tome i dogovoreno je
s gospodinom koji održava javnu rasvjetu da se nešto tu popravi i prespoji. Pozvao je i
g. Glavurtića ako je u mogućnosti pomoći im, da im pomogne. Kaže kako Gradsko vijeće
ne treba donositi nikakvu odluku jer je to u nadležnosti gradonačelnika i rješavanje tog
problema je u toku.
Na pitanje Gorana Glavurtića da li je Gradsko vijeće donijelo odluku o gašenju,
gradonačelnik je odgovorio kako ne zna kada je ona donesena, samo je naslijedio takvo
stanje.
Goran Glavurtić kaže kako niti on nije bio i zato pita, odnosno logično je, ako je GV
donijelo odluku o gašenju da onda GV treba donijeti odluku i o paljenju.
Gradonačelnik odgovara kako Gradsko vijeće neće pojedinačno i parcijalno donositi
odluku.
Goran Glavurtić je ponovio kako građani i jedne i druge ulice apeliraju na
gradonačelnika kao izvršnu vlast da nešto učini po ovom pitanju.
Gradonačelnik odgovara kako se na tome radi već skoro mjesec dana i da će se to
riješiti.
Nikolina Požega iznosi kako se u blizini Slunja u naseljenom području gradi jedan
repetitor, pretpostavlja za mobilne komunikacije odnosno telekomunikacije, međutim,
građani nisu toliko zadovoljni s time jer znaju da repetitori i odašiljači zrače. S obzirom
da je to dosta blizu naseljenih kuća postavljaju pitanje i pitaju se tko je nadležan i tko je
dopustio u ovom gradu da se jedan takav repetitor gradi blizu kuća i blizu naše rijeke
Slunjčice. Malo je istražila to pa iznosi kako je prema Zakonu o gradnji jasno definirano
da se ne bi trebale građevine graditi ako utječu na ekološku mrežu i na zdravlje i higijenu
ljudi. Stoga se obratila gradonačelniku i zatražila ga da se kao gradonačelnik ovog grada
malo očituje o tom bez obzira da li je nadležan za to ili nije.
Gradonačelnik nije dobro razumio gdje se to radi pa je gđica Požega ponovila da je to
negdje na pola puta između Lumbardenika i Popovca.
Gradonačelnik odgovara ukoliko su se vlasnik te parcele i T-com dogovorili, Grad to ne
zna i vjeruje da su oni u mogućnosti to napraviti i da će sigurno od svih službi i svih
institucija dobiti očitovanje da nema opasnosti za stanovništvo, što se pomalo i svi u to
uvjeravaju. Dodaje kako smo svojevremeno tražili da se premjesti repetitor sa Srednje
škole, ali ga nemaju gdje staviti pa je tu skrenuo pažnju kako trebamo voditi računa da
mi to trebamo, da trebamo imati kvalitetan signal, a bez repetitora ga nema, trebamo
biti svjesni da on ne može biti negdje daleko, a da ovdje imamo dobar signal.
Nikolina Požega komentira na to kako se neki gađani s time slažu, neki ne i oni su
htjeli da se to pitanje pokrene. Drugo, osvrnula se na objavu na web stranici Odluke o
stavljanju van snage Odluke o načinu utvrđivanja plaće za direktore tvrtke Radio Slunj
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d.o.o. i Turistička agencija Slunj d.o.o. i tu je iznijela kako je prema podacima iz
Trgovačkog suda, Turistička agencija Slunj d.o.o. ugašena 2011. godine, a kako u
samoj Odluci nema nikakvog obrazloženja, postavlja pitanje zašto se ta odluka donosi
sada.
Zdenka Kovačević odgovara da se Odluka donosi sada zato što još uvijek imamo
tvrtku Radio Slunj i tom odlukom se utvrđivala plaća za direktore dviju tvrtki i činjenica
što se Turistička agencija ugasila pred nekoliko godina nije značila da smo morali prije
toga taj dio odluke stavljati van snage, ona je bila na snazi, ali se nije u tom dijelu
primjenjivala. U ovom trenutku odluka se stavlja van snage iz razloga što se će pitanje
plaće direktora tvrtke Radio Slunj definirati na drugačiji način, a Odluka se stavlja van
snage onako kako se ona zvala.
Nikolina Požega je pitala kojom će se onda odlukom definirati plaće zaposlenika Radio
Slunja, pretpostavlja da to nije došlo na red.
Zdenka Kovačević je odgovorila kako je tvrtka Radio Slunj trgovačko društvo i prema
propisima i Zakonu o proračunu i drugim propisima Grad više ne daje sredstva za plaće
zaposlenih, Grad participira odnosno subvencionira pojedine programe Radia, a plaća i
ostala materijalne prava interna su pitanja same tvrtke i o tome će odlučivati tijela
Radio Slunja jer Radio Slunj ima Skupštinu, ima Nadzorni odbor, ima upravu, odnosno
tijela sukladno osnivačkom aktu će donijeti odluke o plaćama i ostalim materijalnim
pravima zaposlenih.
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, Marija Vukošić – voditeljica
Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene
djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Ivančica Cindrić – djelatnica u Turističkoj zajednici
Grada Slunja, Nikica Sminderovac – predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Slunja
i novinari.
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
Dnevni red
1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
2. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta za
2016. godinu
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga
Grada Slunja za 2016. godinu
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj
za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga za
razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine
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7. Razmatranje financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje
01.01.-30.06.2017. godine
8. Proračun Grada Slunja za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
9. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu
10. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2018. godini
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Slunja u 2018. godini
12. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada
Slunja
13. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. godinu
14. Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2018. godinu
15. Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2018. godinu
16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja
17. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu
18. Odluka o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zImskim uvjetima
19. Odluka o povjeravanju poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
20. Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.
21. Odluka o kupnji zemljišta k.č. br. 1669 k.o. Slunj 1
22. Informacija o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva Komunalac d.o.o. Slunj te
promjeni člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Slunj
23. Različito

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili u materijalima.
Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 16 vijećnika te da je
Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik sa 6. sjednice održane dana 17. 10. 2017.
godine.
2. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 7. sjednice također je vijećnicima dan uz poziv. Primjedbi nije bilo pa je
predsjednik isti dao na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo zapisnik sa 7. sjednice održane dana 24. 10. 2017. godine.
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog
učilišta za 2016. godinu
Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu
vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta za 2016.
godinu.
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4. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice
športskih udruga Grada Slunja za 2016. godinu
Izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada Slunja za
2016. godinu vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Nikolina Požega je uočila kako je na dokumentu pečat, ali nema urudžbenog broja
dok na slijedećem izvješću vidi urudžbeni broj pa pita zašto je to tako.
Zdenka Kovačević odgovara kako je to čisti tehnički propust, urudžbeni broj nije
stavljen na taj list, ali je na košuljici, inače se svaki predmet koji dođe na grad urudžbira,
a ovo vjerojatno zbog brzine propušteno.
Kako nije bilo drugih pitanja predsjednik je zaključio raspravu i dao Izvješće na
usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada Slunja
za 2016. godinu.
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog
učilišta Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine
Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje
01.01. – 30.06. 2017. godine vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Nikolina Požega je pitala, obzirom da je uočila kako
višak prihoda na polugodištu
iznosi oko 4.000 kn, ukupni manjak Pučkog otvorenog učilišta se smanjuje i on sada
iznosi 53.514,31 kn, a u proračunu za 2018. godinu ne vidi pokrivanje tog manjka, da
li je za očekivati da će se on pokriti do kraja ove godine, odnosno kada bi se taj manjak
pokrio.
Ana Rendulić odgovara do kraja 2017. godine, u drugoj polovici 2017. godine imali su
veći priliv vlastitih sredstava pa će se to odraziti na izvršenje krajem godine. Bila je,
kaže, manifestacija "Slunj u srcu" i tu su malo više uprihodovali vlastitih sredstava tako
da će to izravnati do kraja godine.
Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Izvješće na
usvajanje.
ZA Izvješće je glasovalo svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta
Slunj za razdoblje 01.01. – 30.06. 2017. godine.
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice
športskih udruga za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine
Izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada Slunja za
razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Nikolina Požega iznosi kako je u Izvješću Kajak i kanu kluba "Rastočki mlinari"
navedeno da imaju problem s dovođenjem mladih i imaju u planu privlačenje mladih
članova kako bi održali kontinuitet natjecanja, pa ju zanima kako se to planira privući
mlade ljude u Klub jer npr. oni gradu predlažu da se oformi funkcionalni Savjet mladih
koji će te mlade usmjeravati negdje.
Nikica Sminderovac kao predsjednik Kluba "Rastočki mlinar" kaže kako godinama
dobivaju nove članove i svake godine se trude privući nove članove, mlade, putem Radio
Slunja redovito objavljuju oglase o primanju novih članova, preko facebook stranica
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Kluba i uglavnom se javljaju članovi. Smatra da su rezultati koje postižu dosta dobri
obzirom na aktivnosti i financijsko stanje Kluba odnosno novce s kojima raspolažu.
Dodaje kako je cijele sezone kupanja na kupalištu raft dolje bio prisutan, osobno je
prevozio djecu sa raftom od kupališta do oltara i nazad i u suradnji su sa ostalim
sportskim udrugama u gradu, posuđivali su raft drugim udrugama i misli da je to dobar
način privlačenja mladih.
Nikolina Požega im je poručila sretno i da im se što više mladih priključi, a dalje je
vezano za Planinarsko društvo Melnica Slunj koje je također dosta aktivno u svojim
planinarskim pohodima, ima svoju facebook stranicu na kojoj objavljuju slike njihovih
planinarenja, naglasila kako iz osobnog iskustva zna da izvan granica ima ljudi koji
prate baš tu stranicu jer cijene Slunj i cijene planinarenje pa im je predložila da u
financijskom izvješću navedu da imaju facebook stranicu i da na njoj objavljuju jer to
do ljudi dopre. Ujedno je pitala ima li Planinarsko društvo problema sa privlačenjem
mladih ljudi, kako je tamo stanje.
Nikica Sminderovac, kao predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Slunja, a i
član je Planinarskog društva Melnica i zna dosta o aktivnostima Društva, odgovara kako
su nedavno imali izbornu skupštinu, izabrano je staro novo vodstvo i upravo su gosti iz
Karlovca konstatirali da bi Društvo trebalo malo pomladiti. Premda je, smatraju, Društvo
relativno mlado, ipak je ono osuđeno na neku srednju generaciju i starije, mada, dodaje,
svi su dobro došli, ali je iznio na kraju i svoje razmišljanje da mlađi ljudi dok god mogu
trčati, neće hodati.
Nikolina Požega je još pohvalila Udrugu uzgajatelja ukrasnih životinja koji su imali
nekih problema, odnosno nisu mogli zbog nekih zabrana sudjelovati na određenim
izložbama, međutim, oni navode kako će i dalje ostati ustrajni u svojim idejama tako da
im na tome čestita i smatra da je to dosta dobra motivacija za druge. Oni su naveli u
svom izvješću da imaju facebook stranicu i da je uređuju, znači sve što rade navodi se u
izvješću, a to onda znači manje pitanja i više jasnih odgovora.
Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Izvješće
na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada Slunja
za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine.
7. Razmatranje financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja
za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine
Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2017.
godine vijećnicima je dano u materijalima.
Otvorena rasprava.
Nikolina Požega je najprije rekla kako će njeno pitanje biti upućeno direktoru
Turističke zajednice, a potom se osvrnula kako je navedeno da je na internet stranici i
upravljanje internet stranicama utrošeno do sada 2.170 kn, a lani je to bilo 10.000 kn.
Kada se odlučilo da će se podići web stranica u Turističkoj zajednici zaposlen je student
koji je sa glavnim programerom taj posao dizanja web stranice odradio, no sada nema
tko održavati tu stranicu na pravilan način, to rade zaposlenici koji o tome iskreno
nemaju pojma, nije njihov posao, ne radi se dobro i efekt koji se postiže je čak suprotan
željenom. Kada se ode na web stranicu vidi se da je ona dosta u rasulu, dosta članaka
nije dostupno i smatra da bi na tome trebalo poraditi i to bi trebao raditi netko tko je u
to upućen. Mišljenja je da je TZ samo jedan pokazatelj u nizu koliko je potrebno imati
neku informatičku struku, nekoga tko bi se samo time bavio jer ne može se posao za
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koji postoji cijela znanost i cijela struka davati nekome tko je zadužen npr. za prodaju
karata za Rastoke i za rad s novcem, to utječe na njegovu kvalitetu posla, a otvara
mogućnost za stvaranje pogreške. Njeno pitanje je da li se vidi smisao ulaganja u
tehnologiju, a ne u čovjeka koji će ju održavati.
Gradonačelnik je najprije rekao kako direktora TZ nema, TZ radi tako kako radi, nada
se da će direktor uskoro biti postavljen jer je i sada natječaj raspisan, kada dođe
direktor, on će se time bakćati, nastaviti će se s tim što je rađeno do sada odnosno gdje
se stalo. Osobno ne vidi da je Ivančica za to odgovorna, a djelatnici koji su bili tamo i
po pitanju te stranice tijekom ljeta, sada su se povukli, ali vjeruje kada direktor dođe,
da će se s tim nastaviti.
Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je dao Izvješće na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 15 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Financijsko izvješće Zajednice športskih udruga
Grada Slunja za razdoblje 01.01. – 30.06. 2017. godine.
8. Proračun Grada Slunja za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020.
godinu
Prijedlog proračuna Grada Slunja za 2017. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu uz
detaljno pisano obrazloženje vijećnici su dobili u materijalima.
Na sjednici je najprije, na poziv predsjednika Vijeća, predsjednica Odbora za proračun i
financije Ivanka Magdić iznijela stav Odbora odnosno izvijestila je Gradsko vijeće da se
Odbor sastao neposredno prije sjednice Vijeća uz nazočnost djelatnika grada, razmotrio
prijedlog proračuna sa projekcijama te jednoglasno podržao prijedlog i predlaže GV da
isti usvoji.
Predsjednik Vijeća poziva gradonačelnika kao predlagatelja proračuna da upozna
vijećnike sa prijedlogom proračuna za iduću godinu.
Gradonačelnik Jure Katić na samom početku svog izlaganja iznio je kako je pri izradi
prijedloga proračuna za razdoblje 2018. godine i projekcije za 2019. i 2010. godinu Grad
obvezan pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka.
Slijedeće, u proračun za 2018. godinu u cijelosti su uključeni financijski planovi gradskih
proračunskih korisnika, Dječjeg vrtića, Knjižnice i čitaonice i Pučkog otvorenog učilišta.
Proračun se, kaže, malo povećao i nada se da će od toga nešto i biti jer puno je
projekata koji su u najavi, a da bi se isti mogli kandidirati na natječaje, moraju kao
takvi biti i u proračunu, odnosno proračun nije samo tek tako složen već sve što je
predloženo je točno ono što se može pravdati. Imamo 37.664.000 kn, prihodi Grada su
33. 414.000 kn, prihodi Dječjeg vrtića 4.101.000 kn, prihod Pučkog otvorenog učilišta
107.000 kn, a Knjižnice i čitaonice 40.000 kn i kada se tome pridoda višak prihoda iz
ove godine kao i višak prihoda Dječjeg vrtića dođe se do iznosa od 45 mil. kn. Proračun
do sada nikad nije bio takav i bože daj da to bude tako i ostvareno, istaknuo je te
nastavio kako su prihodi od poreza planirani u iznosu od oko 7.856.000 kn. Tu je
podsjetio kako je svake godine bilo izmjena pa tako i ove godine opet dolazi do izmjene
u financiranju sredstava od države tako da će sada gradovi i općine imati jedinstveni
udio u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 60%, a ovih godina smo
imali 88% jer smo bili posebni državni teritorij, sada se vidi da će to biti manji prihodi, ali
u novom predlaganju odnosno financiranju i raspodjeli sredstava od poreza planira se
za županiju 17%, decentralizirane funkcije iznose 6%, a sada bi išli i na fiskalno
izravnanje gdje bi se tu izdvojilo 17% i po tome se vidi da mi nećemo dostići onaj dio
koji smo imali do sada, ali iz Ministarstva obećavaju da nećemo biti oštećeni, da ćemo
imati sredstava koliko smo imali prošle godine. Zato i je ovaj proračun za sada više
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projekcija nego što će biti stvarni proračun jer ne znamo kako će se ponašati upravo
ministarstva, nadamo da će biti pozitivno, bolje ćemo znati negdje u 3. mjesecu kada
završimo ovu godinu i kad vidimo kako će krenuti slijedeća i kako će biti i taj dio
sredstava raspoređen. Dalje, pomoć
iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna planira se u iznosu od 26.000.000 kn, tu ima dosta sredstava koja nisu u
sklopu našeg proračuna nego su u sklopu nekih drugih prihoda, dok se tekuće pomoći
državnog proračuna planiraju u iznosu od 1.800.000 kn, kapitalne pomoći od tijela
državne vlasti 1.680.000 kn, odnosno 800.000 za gradske ulice i ceste i 880.000 za
sanaciju Starog grada, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna nešto oko 60.000 kn i
kapitalne pomoći od izvanproračunskih proračuna, tj. od Fonda zaštite okoliša 90.000
za izradu projektne dokumentacije za otvaranje nove kazete za odlaganje otpada,
5.670.000 kn za izgradnju nove kazete. Tu je posebno naglasio kako
tražimo i na
dobrom smo putu da to i dobijemo da se na prostotu odlagališta Pavlovac otvori nova
kazeta i u tom iznosu bi Fond sudjelovao sa 90% sredstava. Također se planira 40.000
kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, to moramo po
zakonu imati pa je pokrenut postupak i nada se da će se to uspjeti složiti u zoni male
privrede, iza Elektre. Slijedeće, 300.000 kn je predviđeno za radove rekonstrukcije javne
rasvjete, nada se da će iduće godine biti nešto sredstava za javnu rasvjetu s tim da bi
uz ta sredstva i mi morali osigurati svoja sredstva, 792.000 kn se planira za nabavku
kamiona auto-podizača, 160.000 kn za nabavu komunalne opreme za selektivno
prikupljanje otpada i 200.000 kn za nabavu opreme i računalne aplikacije za elektronsku
evidenciju odvoza komunalnog otpada. Nadalje, pomoći za Dječji vrtić se planiraju u
znatnom iznosu od oko 2,5 mil. kn, jedan dio sredstava za Vrtić je već odobren, Vrtić
ima 2 projekta i vjeruje da će i drugi projekt proći tako da bi to išlo kako je i planirano.
Znatna sredstva planiramo iz EU fondova u iznosu od 12.516.000 kn od toga za
rekonstrukciju Mrežničke ulice 1.600.000 kn, za projekt Vodene tajne Slunja 10.032.000
kn, za izmjenu prostorno planske dokumentacije 318.000 kn i za izradu studijsko
projektne dokumentacije Starog grada 540.000 kn. Skupina prihoda od imovine planira
se u iznosu od 607.000 kn, prihod od administrativnih i upravnih pristojbi 1.900.000 kn.
Smatra, budući da tu ima puno prihoda da bi se ovaj proračun od 46.000.000 kn mogao
dobrim dijelom i realizirati, prihodi su znatno veći nego prošle godine, ali isto imamo
planirane i znatno veće projekte. Što se rashoda tiče krenuo je od početka pa navodi
kako naknade za gradonačelnika i zamjenika ostaju na istom iznosu 174.000 kn, dok je
16.000 kn za predviđeno za dnevnice i službena putovanja za njih dvojicu i troškovi
reprezentacije od 70.000 kn. Tu je pojasnio kako u reprezentaciju ne ide samo trošak
koji vodi gradonačelnik već su tu i rokovnici i domjenci tijekom godine. Napomenuo je
kako je povećan iznos naknade za vijećnike za prisustvovanje na sjednici, naknada će
iznositi 300 kn neto, u mjesnu samoupravu se odvajaju sredstva, npr. za društvene
domove u Taborištu, Popovcu, Nikšiću, Furjanu i Cvitoviću, a tu su i sredstva za Vijeća
MO kao i rashode za materijal i energiju gdje se planira 2.000 kn za nabavku materijala
za Furjan, a i MO Taborište je krenulo u uređenje svog doma pa će Grad tu pomoći jer to
je gradski objekt, odnosno imovina je grada i mora se o tome voditi računa. Što se tiče
tajništva nema nekih većih promjena i u tajništvu ostaje skoro isto osim što se planira
50.000 kn za zamjenu stolica u vijećnici, 78.000 za nabavu novog servera, a ostavljeno
je 200.000 kn za zgradu koja se sada radi jer se ne zna da li će se uspjeti do kraja
godine isplatiti sva sredstva. Što se tiče pročelnika nema nekih pomaka, ostaje skoro na
istom. Kada je u pitanju poticanje razvoja poljoprivrede tu se planira subvencija za
osjemenjivanje krava i krmača 40.000 kn da bi malo pomoglo poljoprivrednicima, i
15.000 kn
za usijavanje travnjaka (isti iznos osigurava i KŽ). U Odsjeku za razvoj i
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upravljanje imovinom
je najveći projekt, kapitalni projekt Vodene tajne Slunja,
23.000.000 kn, očekuju se rezultati natječaja, iduće godine se planira 10 mil kn jer bi se
taj projekt trebao odraditi u naredne dvije godine, partneri su TZ Grada Slunja i Javna
ustanova Natura viva. Također se za TZ moraju izdvojiti određena sredstva koja su za
njih i predviđena, odnosno dio sredstava od boravišne pristojbe moraju se vratiti TZ.
Nadalje, prati se i Socijalni program, malo su povećana sredstva za prijevoz učenika OŠ
(osigurana sredstva za prijevoz djece iz Primišlje), i dalje se osiguravaju sredstva za
plaće ravnateljice i administrativnog radnika u Crvenom križu, dnevni boravak se
sufinancira sa 72.000 kn, pomoć u kući starijim osobama 10.000 kn na ime partnerstva,
sudjelujemo i u programu rekreativni kutak sa 10.000 kn te isto toliko na ime
partnerstva u programu "Zaželi", koji još nije zaživio ali se nada da hoće. Školstvo se
kao i do ovih godina prati sa onim što traže. Dani Grada Slunja ostaje na onim ranijim
događanjima, ne gleda se ova godina kada smo imali izvanredne troškove. Što se sporta
tiče naglasio je kako je SDP već po drugi puta tražio odnosno predložio da se povećaju
sredstva za športsku zajednicu tako da se tu osigurava 450.000 kn, smatra da bi to
trebalo biti dosta mada se boji da ni to neće biti dovoljno jer je NK ušao u viši rang
natjecanja isto kao i Kuglački klub koji ima sada i dvije ekipe i tu se povećava potreba za
sredstvima. Za DVD se odvaja kao i prošle godine 540.000 kn, ove godine se pojavila i
Civilna zaštita gdje se mora osigurati 30.000 kn kao i sredstva HGSS 20.000 kn, a DVD
će se i iduće godine opremati i za to je osigurano 20.000 kn, odnosno svake godine
pokušava ih se dodatnom opremom malo pomoći.
Radio Slunj se sufinancira sa
220.000 kn, a za udruge građana se osigurava 83.000 kn Ponovio je kako je financijski
plan Dječjeg vrtića
6.433.000 kn, povećana su sredstva za 2 projekta koja su
prijavljena na EU, 2.200.000 kn, a ove im je godine pripojen i vrtić Rakovica. Pučko
otvoreno učilište ostaje otprilike na istom kao i do sada kao i Knjižnica, nema nekih
znatnijih promjena. Kada je u pitanju komunalna infrastruktura tu se po programu
održavaju i čiste javne površine, čiste se i održavaju gradske ulice i nerazvrstane ceste,
javna rasvjeta, odvajaju se određena sredstva svake godine za mrtvačnicu, kao i za
legalizaciju mrtvačnica. Za izgradnju komunalne infrastrukture odnosno izgradnju
vodoopskrbnog sustava planirano je 584.500 kn, to su sredstva koje je Grad osigurao
pored sredstava Hrvatskih voda, Hrvatske vode osiguravaju 90%, pa ovaj iznos od
584.500 kn predstavlja naših 10%, znači ukupna ulaganja u vodoopskrbu planiraju se sa
oko 5 mil. kn. Isto tako se i u sustav kanalizacije planira ulaganje od 625.000 kn
vlastitih sredstava, odnosno 10%, a za preostalih 90% se očekuju sredstva Hrvatskih
voda i vjeruje kako će u tom iznosu iduće godine konačno biti i pročistač, odnosno
vjeruje da će doći do
realizacije projekta pročistača. Pored toga ima i nekoliko
projekata kanalizacije i vode koji su započeti tako da se nada da ćemo ih tijekom godine
završiti i nove započeti. Što se tiče cestovne mreže podsjeća kako su na prošlog sjednici
rebalansom izdvojena određena sredstva, planira se iduće godine da bi se izdvojilo
2.325.000 kn, po MO kako bi se dio putova asfaltirao i nada se da će to i biti, geodeti
su prošli pravcem po svim MO gdje su se oni odlučili, a isto tako proći će i gospodin koji
će raditi troškovnike, još nije sve prošao, danas je u Kremenu, Taborištu i Cvitoviću i
idući tjedan bi treba doći u Nikšić i Veljun. Podsjetio je da je MO Blagaj i Primišlje odlučili
na jedan drugi način utroška tih sredstava tako se u Primišlju počelo sa radom i u
Blagaju, ali se stalo iz razloga što su Ceste trenutno u nemogućnosti raditi jer nemaju
ljudi i nemaju tehnike, ali nastavit će tamo gdje su započeli i dio što je planiran sigurno
će izvršiti, zajedno sa onim što je rečeno da će i vojska svoj dio riješiti jer Vojska je
javila da su odobrena sredstava, ali kako to kod vojske ide, zapovijed ovome pa onome i
dok dođe do poligona proći će možda još tjedan dana. Što se tiče građevinskih objekata
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tu će se uložiti 2.200.000 kn, a u tome je i izrada projekata za ulice Jure Belkovića, za
nogostup na ulici Gojka Šuška i za parkiralište pred katoličkim grobljem. Modernizacija
Stare ceste je u planu za ovu godinu i modernizacija I. poljskog puta, to će se prijaviti na
Ministarstvo regionalnog razvoja i tu se očekuje 600.000 kn, a 305.000 kn će se
osigurati u proračunu, a modernizacija Stare ceste ide iz naših prenesenih viškova i to je
trebalo biti realizirano ove godine, ali sporo ide natječaj, izjasnili su se izvođači da ne
mogu raditi ove godine jer je takvo vrijeme loše pa je to ostavljeno za početak iduće
godine. Također navodi kako su odvojena sredstva za uređenje gradskog kupališta, za
projektnu dokumentaciju 220.000 kn i nada se da bi možda dobili građevinsku dozvolu
tijekom iduće godine. Za Mrežničku ulicu kaže kako je planirana već par puta, a mora
se planirati ponovo, nada se da je prošla na natječaju jer natječaj je već davno zatvoren.
Za javnu rasvjetu je još dodao kako je namjera, a i nada se da ćemo od Fonda zaštite
okoliša dobiti 300.000 kn, Grad bi osigurao 100.000 kn pa bi uži dio grada time bio
riješen. Dodao je kako imamo još jednu obavezu, a to je osigurati sredstva za projektnu
dokumentaciju za javnu rasvjetu na nogostupu uz D1 jer Ceste imaju u planu
rekonstrukciju iduće godine, ove godine je počelo slaganje projekta, rekonstrukcija od
"Slapa" do "Obajdinove okuke" sa nogostupom i tu bi trebala biti i javna rasvjeta,
projekt vrijednosti oko 200.000 kn i to Grad mora osigurati pa je to i planirano. Također
iznosi kako se 450.000 kn za
potporni zid kod DVD-a prenosi u iduću godinu. Za
prostorno uređenje osigurat će se 51.500 kn s tim da se nada da će od EU fondova doći
318.000 kn tako da bi sveukupno to iznosilo 370.000 kn. Kapitalni projekt odlagališta
smeća Pavlovac je 6.4000.000, Grad mora osigurati 10%. Znači, ovim proračunom su
pokriveni svi projekti, nema nešto da je izostavljeno pa predlaže Gradskom vijeću da
ovaj proračun kojeg je složio zajedno sa stručnim službama Grada prihvati.
Nakon što se zahvalio gradonačelniku na iscrpnoj prezentaciji proračuna, predsjednik je
otvorio raspravu.
Goran Glavurtić je uočio kako je u planu razvojnih programa pod točkom 1025
gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu grada planirano 515.000
kn ulaganje u gradske stanove pa pita gradonačelnika može li malo pojasniti o čemu
je riječ.
Gradonačelnik odgovara kako se za sve poslovne prostore koji su u vlasništvu Grada
predviđa utrošiti određena sredstva jer grad mora voditi računa o tome, a za gradske
stanove je predviđeno 515.000 kn jer Grad ima određena sredstva koja stoje na
raspolaganju i nada se da će ove godine ta sredstva i trebati jer jedan stan koji je sada
slobodan, a čuva se za kadar, treba obnoviti jer je devastiran. Znači sredstava ima i
grad je dužan voditi računa o svim stanovima, kakvi su stanovi i što se događa s onima
koji su iznajmljeni osobno ne zna, ali stan iz kojeg je stanar sada izišao nije baš u
najboljem stanju, stan je star, stare su instalacije i treba ga obnoviti.
Goran Glavurtić je nastavio kako je od KD Lipa dobio popis nekretnina odnosno
poslovnih prostora i stanova koji su kod njih na upravljanju pa pita da li Grad posjeduje
registar ostale imovine koju ne održava Lipa odnosno s kojom Lipa ne upravlja. Kaže
kako je u dva navrata tražio popis te imovine, nije ga dobio pa pita da li je to moguće
dobiti.
Zdenka Kovačević odgovara g. Glavurtiću da će dobit popis kada bude dostupan, u
zgradi su radovi, kolegica Sandra je vodila registar, njen ured se uređuje pa do tih
stvari nije mogla doći. To postoji, ali u ovom trenutku ne funkcioniramo normalno, pa
moli malo razumijevanja za to stanje.
Goran Glavurtić se osvrnuo i poziv oglašen na web stranici grada za sudjelovanje
javnosti u pogledu izrade projektne dokumentacije za poslovnu zgradu Lipe pa je pitao
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da li se prilikom donošenja odluke razmišljalo o prometnoj povezanosti te lokacije sa D1.
Pita to iz razloga što je od Pučkog otvorenog učilišta prema D1 usko grlo prometno i u
slučaju nekakve intervencije tu će biti teško proći. Ne zna može li se ivičnjak koji je uz
gradski park smanjiti na razinu da se vozila daju sa strane pomaknuti u slučaju kakve
intervencije.
Gradonačelnik odgovara da najvjerojatnije ne bi išli u to, istina je da je tamo prostor
koji je predviđen za Lipu malo izdvojen, ali tamo neće biti samo Lipa već i reciklažno
dvorište, a vjerojatno će biti izdvojen i DVD. Složio se da je to malo problem, ne toliko za
obična vozilima koliko za vozila sa prikolicama i tegljačima, ali stanje je takvo kavo je i
za sada se ne planira neka rekonstrukcija.
Goran Glavurtić kaže kako se u strateškim planovima Grada Slunja vidi most i
zaobilaznica u svrhu rasterećenja teretnog prometa kod Slunja i pita da li je moguće
pokrenuti taj projekt.
Gradonačelnik odgovara da je to je projekt kojeg ne pokrećemo mi, to je na nivou
Hrvatskih cesta i one su tu odgovorne, ali trenutno to kod njih nije u najužem planu. Ne
vjeruje da bi se to moglo u narednih par godina desiti, gledao je njihov neki
četverogodišnji plan i nije to primijetio, mada zna da je već i zemljište za zaobilaznicu
otkupljeno i vjeruje da će kad tad to proći, ali za sada ne.
Zoran Ivšić se malo osvrnuo na pitanje komunalnog otpada što je sve veći problem i
financijski i vremenski i prostorni. Prati što se događa s velikim odlagalištem otpada na
Babinoj gori, to nikako ne ide, zapinje, nema nekih pomaka pa ga zanima mišljenje
gradonačelnika ne bi li se moglo razmisliti o tome da mi nekako probamo podnijeti taj
dio, da mi to nekako dovedemo k sebi. "Moramo biti svi svjesni da je posao s otpadom
ogroman posao, ogromna je lova u igri, a ekološki je prihvatljiv, znam da će tu svi
odmah reći turizam i ekologija, to su mega projekti i to je vjerojatno ekološki
prihvatljivije nego što mi svi ložimo sada peći na centralno grijanje, to manje smrdi i
manje zagađuje" rekao je te pitao zašto to ne bi bilo u našoj dugoročnoj dokumentaciji,
u nekom planu da mi to dovedemo na naše područje pa neka svi plaćaju dovoz nama.
Vjeruje da bi to bio veliki posao i da bi bilo puno radnih mjesta.
Gradonačelnik se izjasnio kako osobno ne bi na to išao jer gdje god se pojavilo veliko
odlagalište svi su ga od sebe tjerali i na sve načine gledali kako da se toga riješe, tako
su i u Karlovcu isto pokušavali riješiti se Babine gore. Sada se ipak došlo dosta daleko,
neki projekti postoje čak i neke građevinske dozvole, ali još uvijek nije spremna pa stoga
i tražimo otvorenje nove kazete u Pavlovcu da bi mogli odlagati otpad do trenutka
otvaranja Babine gore jer ne znamo kada će ona biti spremna, a ako bi dobili novu
kazetu, lako ćemo čekati Babinu goru, zaključio je gradonačelnik.
Zdravko Pavlešić kaže kako je bio dosta uključen u to pa zna da, što se tiče toga
velikog odlagališta, slunjsko područje nije geološki prihvatljivo, mi smo na vapnenom
dijelu i to je vodopropusno i zbog toga ne možemo to dobiti dok je Babina gora glinovito
tlo vodonepropusno i kao takvo prihvatljivo za odlagalište i to je bio jedan od uvjeta da
se Babina gora odredi kao lokacija za odlagalište.
Zoran Ivšić je još dodao kako on osobno nikad ne bio protiv toga, tu je ekologija na
visokom nivou, nije to sada takav zagađivač, a ogromna lova je u igri. Kako mi ništa
drugo nemamo, nemamo poljoprivrede, turizam imamo u povojima, proizvodnju nemamo
nikakvu, smatra da ne bi izgubili ništa, a prostora imamo, zaraslog i bujadara.
Nikolina Požega se osvrnula na kapitalni projekt opremanje Knjižnice na podskupini
424 knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti gdje je planirano ukupno
42.500 kn za nabavku novih knjiga, a sredstva osigurava Ministarstvo kulture u iznosu od
30.000 kn i Grad Slunj u iznosu od 12.500 kn. Njeno je pitanje upućeno na onoga tko je
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sastavljao ovaj proračun, zamolila je da je se ispravi ako griješi, naime na str. 25 gdje
se nalazi opremanje knjižnice i stavke tekuće pomoći iz državnog proračuna naveden je
iznos od 12.500 kn, a pomoći iz proračuna za Knjižnicu i čitaonicu Slunj 23.000 kn.
Marija Vukošić odgovara kako su tekuće pomoći iz državnog proračuna samo jedan od
izvora kojeg Grad Slunj ostvaruje, Grad Slunj je naveo svoje prihode na prihodovnoj
strani i jedan od izvora su i tekuće pomoći iz državnog proračuna, to je gradski prihod.
Nikolina Požega kaže kako joj se čini da su iznosi zamijenjeni jer tekuće pomoći iz
državnog proračuna su 30.000 kn, a ovdje stoji 12.500 što je iznos koji pripada Gradu
Slunju.
Marija Vukošić je pojasnila kako 30.000 kn pod izvorom pomoći iz proračuna za
Knjižnicu i čitaonicu Slunj su sredstva Ministarstva kulture te da svaki izvor koji u svom
nazivu ima i naziv korisnika njihov je izvorni prihod, Ministarstvo kulture direktno
doznačuje ta sredstva Knjižnici i čitaonici Slunj, planira se 30.000 pod izvornom pomoći
iz proračuna za Knjižnicu i čitaonicu Slunj. Što se tiče gradskih sredstava Grad na
prihodovnoj strani ostvaruje, među ostalim prihodima, i tekuće pomoći iz državnog
proračuna i to je gradski prihod i iz tih sredstava će Grad izdvojiti 12.500 kn za nabavku
knjiga.
Nikolina Požega kaže kako je po prijedlogu proračuna vijećnicima podijelila amandman
koji bi uložila na ovu točku, pa pita da li to može dati na glasovanje ili to predlaže
predsjednik.
Predsjednik odgovara da je to podijeljeno vijećnicima, ali nije dano predlagatelju tj.
gradonačelniku kao niti predsjedniku Gradskog vijeća.
Nikolina Požega se ispričala što to nije došlo do njih pa je naknadno dala prijedlog.
Predsjednik poziva vijećnicu da ukratko prezentira svoj prijedlog pa će poslije to dati na
raspravu.
Nikolina Požega kaže kako se ovdje uglavnom radi o proširenju djelatnosti Grada, u
smislu otvaranja nekog informacijskog sustava koji bi bio podrška toj djelatnosti Grada,
gradske uprave. Svjedoci smo, kaže, i u Turističkoj, i u Gradu, i u Knjižnici da ljudi koji
nisu stručni za obavljanje tih stvari jednostavno niti imaju volje, niti vremena za to, a i
v. d. ravnatelja Knjižnice se izjasnio da to nije u njegovoj nadležnosti da se bavi web
stranicama i portalima pa je stoga ovo predložila. Naime, na sjednicama često govori o
tome pa da ne ispadne da samo kritizira, želi nešto napraviti po tom pitanju, a kako je
sada prilika za to, dala je ovaj prijedlog, a na vijećnicima je da ga prihvate ili odbiju.
Zoran Ivšić je pitao gđicu Požega da li ona predlaže sebe da to radi jer redovno na
svakoj sjednici govori o web stranici, a budući da je ona stručnjak u tom području,
pretpostavlja da prezentira sebe.
Nikolina Požega odgovara da ni u kom slučaju, njena je ideja da se raspiše natječaj i
da se ljudi jave pa tko bude kompetentan za taj posao, da ga i dobije, ne gura se nigdje.
Zoran Ivšić je mišljenja da bi Grad ionako trebalo ići na racionalizaciju, a ne na
uzimanje još ljudi.
Nikolina Požega smatra da bi Grad treba ići na digitalizaciju.
Zoran Ivšić misli da se službenici mogu poslati na obuku i usavršavanja.
Damir Vuković se složio sa kolegicom da je to dobra ideja, trebalo bi razmisliti o tome
jer nakon smrti g. Živčića misli da je nastala jedna velika praznina u tom dijelu
informiranja i svega i gradonačelnik bi trebao razmisliti o tom pitanju i na neki način to
riješiti i popuniti tu prazninu.
Nikolina Požega odgovara: "Kada bi vi bili svjesni koliko bi to za Grad značilo i dobit i
uštedu na vremenu i novcu, vi biste to prihvatili, ali jasno da ne možete odmah na
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temelju jednog mog papira pa ću se u svom mandatu potruditi da vam približim zašto je
to potrebno".
Predsjednik Vijeća konstatira, obzirom da ovaj prijedlog gđice Požege nije formuliran
kao amandman i obzirom da je prijedlog proračuna izbalansiran na način prihodovna i
rashodovna strana ovo se može razmatrati kao prijedlog za ubuduće, a potom dao riječ
gradonačelniku.
Gradonačelnik je što se ovog prijedloga tiče rekao kako će se svakako gledati da u
tom dijelu budemo malo bolji i da budemo malo više informirani. Smatra da će se,
upravo izborom novog direktora ili direktorice Pučkog otvorenog učilišta u tom dijelu
nešto pomaknuti naprijed, kad ravnatelj Pučkog dođe sigurno će se sjesti i o tome
razgovarati.
Kako se više nitko nije javio za riječ te kako prijedlog gđice Požega nije formuliran kao
amandman, već kao prijedlog i ideja za ubuduće predsjednik Vijeća je rekao da se o
njemu neće glasovati pa je zaključio raspravu i dao prijedlog Proračuna Grada Slunja za
2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu u tekstu kakav je dostavljen
vijećnicima na glasovanje.
ZA proračun je glasovalo 14 vijećnika, a 2 vijećnika bila su SUZDRŽANA pa predsjednik
konstatira da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Proračun Grada Slunja za 2018.
godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

9. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu
Odluka izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu vijećnicima je dana u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Nakon završenog glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 16 vijećnika i da
je Odluka usvojena sa 15 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM.

10.Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2018. godini
Program korištenja namjenskih prihoda proračuna u 2018. godini vijećnici su dobili u
materijalima pa je predsjednik otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Nikolina Požega kaže kako joj se čini da bi, kao i prethodna točka dnevnog reda, to
bila tematika za sjednicu Odbora za statut i poslovnik, odnosno kao što je prije sjednice
bio Odbor za financije, gdje se raspravljalo o prijedlogu proračuna, smatra da bi se i
Odbor za statut i poslovnik vjerojatno trebao nalaziti i ne predlagati sada ovaj program
korištenja namjenskih prihoda nego pročešljavati ga i davati svoje stavove i mišljenja o
točkama dnevnog reda Gradskom vijeću, kao što Poslovnik Gradskog vijeća kaže.
Podsjeća kako je već predložila da se sastaju, donekle jesu u kontaktu i smatra da treba
krenuti tako.
Predsjednik Gradskog vijeća misli da je Odbor za proračun i financije u sklopu rasprave
o Proračunu obuhvatio i sve točke vezane uz proračun pa i izvršenje proračuna.
Zdenka Kovačević pojašnjava kako po Poslovniku Gradskog vijeća Odbor za statut i
poslovnik raspravlja prijedlog Statuta Grada, raspravlja prijedlog Poslovnika Gradskog
vijeća, razmatra opća pitanja ustroja grada, utvrđuje prijedlog autentičnog tumačenja
akta Vijeća, daje mišljenje o usklađenosti općih akata iz samoupravnog djelokruga Grada
sa zakonskim propisima i obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnikom i
odlukama Vijeća. Dodaje kako se sjednica Odbora saziva na zahtjev predsjednika
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Gradskog vijeća ili predsjednika Odbora, ukoliko oni zaključe da za tim postoji potreba
ovisno o točkama koje se na GV raspravljaju.
Goran Glavurtić pita gđu Kovačević da li je predsjednik Gradskog vijeća prošli puta
pozvao predsjednicu Odbora za statut i poslovnik da se sastane Odbor. Koliko zna
predsjednik Gradskog vijeća je pozvao, ali do tog sastanka još uvijek nije došlo.
Zdenka Kovačević odgovara vijećniku da to mora pitati predsjednika Gradskog vijeća i
predsjednicu Odbora.
Ivona Piršić, kao predsjednica Odbora za statut i poslovnik, kaže da se ne sjeća da je
dobila poziv od g. Bogovića i ne zna od kuda takve informacije pa pita gdje je on to čuo.
Kaže kako se konzultirala sa gđom. Kovačević nakon kontakata sa gđom Nikolinom i
usuglasile su se da nema za sada potreba za sastajanjem, a ukoliko bude potrebe,
svakako će se naći.
Goran Glavurtić odgovara da je to, koliko se sjeća, bilo na 6. sjednici Gradskog vijeća
pod točkom "Različito".
Predsjednik poziva vijećnike da se vrate na dnevni red, dodavši da će predsjednica
Odbora za statut i poslovnik, a i sam, kada procjeni da ima potrebe za sazvati odbor, isti
sazvati.
Kako se drugi nitko nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio te dao Odluku na
usvajanje.
U trenutku glasovanja u prostoriji je bilo ukupno 14 vijećnika pa predsjednik konstatira
da je glasovalo 14 vijećnika i od toga 12 vijećnika ZA i 2 vijećnika SUZDRŽANA te da je
Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Program korištenja namjenskih prihoda
proračuna u 2018. godini.

11.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2018. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja
za 2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na usvajanje.
Glasovalo je 14 vijećnika i od toga 13 ZA, 1 SUZDRŽAN pa predsjednik konstatira da je
Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini.

12.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na
području Grada Slunja
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini vijećnici su također dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena.
Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je dao Program na glasovanje. Glasovalo je
ukupno 15 vijećnika i to 14 ZA i 1 SUZDRŽAN i predsjednik konstatira da je Gradsko
vijeće većinom glasova donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2018. godini.
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13.Odluka o usvajanju Socijalnog
programa Grada Slunja za 2018.
godinu
Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. godinu vijećnicima je
dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je 15 vijećnika i to 13 vijećnika ZA i 2 SUZDRŽANA pa je predsjednik
konstatirao da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Odluku o usvajanju Socijalnog
programa Grada Slunja za 2018. godinu.

14.Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2018. godinu vijećnicima je dan uz
poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao program na usvajanje.
Glasovalo je 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2018. godinu.
15.Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2018. godinu
Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2018. godinu također je vijećnicima
dan uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na usvajanje.
Glasovalo je 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2018. godinu.

16.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja dana je uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu dao na glasovanje.
Od ukupno 15 vijećnika ZA je glasovalo 14 vijećnika dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN i
predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće prihvatilo većinom glasova Analizu stanja
sustava civilne zaštite na području Grada Slunja.
17.Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Plan na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Plan usvojen sa 14 glasova
ZA i 2 glasa SUZDRŽANA.
18.Odluka o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u
zimskim uvjetima
Tekst Odluke o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima
vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje, odnosno predlaže da
se poslovi čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima povjere tvrtci Ceste
Karlovac d.d.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 16 vijećnika i da je Gradsko
vijeće sa 14 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o povjeravanju poslova
čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima.

15

19.Odluka o povjeravanju poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima
Odluku o povjeravanju poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima vijećnici
su dobili uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku kojom se poslovi čišćenja
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima povjeravaju: za ZONU 1 – Obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu Emira Medved, Polje 178/c, 47240 Slunj, a za ZONA 3 –
Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Oliver Turkalj, Cvitović 86/b, 47240 Slunj,
na usvajanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 16 vijećnika i da je Gradsko
vijeće sa 14 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o povjeravanju poslova
čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima.

20.Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA
d.o.o.
Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. vijećnicima
je dana u materijalima.
Otvorena rasprava.
Zdenka Kovačević je ukazala na tehničku grešku u točki I. gdje je zamolila da se
ispravi slovima napisan iznos i glasi "dvjestotisućakuna".
Goran Glavurtić pita gradonačelnika da li će to biti slučaj i slijedeće godine, jer je to
slučaj već zadnje 4 godine.
Gradonačelnik odgovara da sada to ne zna, vidjet će se da li će moći poslovati sami.
Dobio je informaciju da su otplatili vozilo koje su imali na leasingu, koje su dobili na dar
od Komunalca, ali su ga morali otplatiti, imali su velika financijska opterećenja pa se
nada da će se ipak moći ubuduće sami funkcionirati, ukoliko ne, Grad je tu koji će stati
iza njih.
Drugi nitko se nije javio pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14
glasova ZA I 2 GLASA suzdržana usvojilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala
KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.
21.Odluka o kupnji zemljišta k.č. br. 1669 k.o. Slunj 1
Odluku o kupnji zemljišta k.č. br. 1669 k.o. Slunj 1 vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić pita, obzirom da je u planu izrada projektne dokumentacije za
poslovnu zgradu Lipe nasuprot pravoslavnog groblja, a ovdje se vidi otkupljivanje
čestice, da li je to u tom predjelu, odnosno je li to u sklopu toga.
Gradonačelnik odgovara da je to susjedna čestica, kada kupimo ovu česticu, proširit
ćemo postojeću i to je cilj, Gradu je u interesu da otkupi tu česticu iz razloga što bi
proširili taj prostor. Nada se da će sada to biti dosta, i bez obzira što bi i bez ove čestice
imali mogućnosti složiti sve 3 tvrtke koje bi tamo išle, barem po onom kako su one
predlagale koliko treba za reciklažno dvorište, koliko za Lipu, a koliko za DVD, sada je
ovo sigurno bolja opcija, više prostora ima, ukupno nešto manje od deset tisuća
kvadrata pa će se sve što se planira tamo lakše složiti.
Goran Glavurtić pita je li ovdje riječ o otkupu ukupno 9 čestica.
Zdenka Kovačević odgovara da se otkupljuje samo jedna čestica i to k.č. 1669.
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Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik raspravu zaključuje i daje
Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o kupnji zemljišta k.č. br. 1669 k.o. Slunj1.

22.Informacija o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva Komunalac
d.o.o. Slunj te promjeni člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Slunj
Preslike odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva Komunalac
te promijeni člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Slunj vijećnici su dobili uz poziv.
Informaciju su vijećnici primili na znanje.

23.Različito
Damir Vuković iznosi kako je od jednog savjesnog građanina dobio poruku da je na
zidu kod novih stepenica na šetnici prema Rastokama netko nacrtao kukasti križ pa traži
da netko iz Lipe reagira da se to odmah ukloni.
Gradonačelnik odgovara da će se to riješiti, obavijestiti će nadležne da se vidi što se
događa.
Diana Cindrić je, bez obzira što je, kaže, danas usvojen proračun za 2018. godinu,
iskoristila priliku i pozvala da se razmisli da se na prvom rebalansu osiguraju određena
sredstva za pomoć vlasnicima kućnih ljubimaca prilikom sterilizacije jer to nije baš
jeftino, npr. kastracija za mačku je 370,00 kn za kujicu 500-700 kn. Dodaje kako to
mnogi gradovi rade, neki imaju jedan dio godine, odnosno jedan ili dva mjeseca daju
mogućnost svojim žiteljima da to učine na jeftiniji način. Smatra da bi se time ujedno
dovela u red i situacija sa napuštenim i nezbrinutim životinjama.
Hrvoje Paulić je na to još dodao kako je upravo na televiziji jučer bilo riječi i o obavezi
čipiranja tako da misli da bi se to zajedno moglo malo posložiti.
Predsjednik konstatira kako je to prijedlog za jedan od rebalansa proračuna.
Goran Glavurtić iznosi prijedlog također za rebalans proračuna i to da se za slijedeći
rebalans razmisli o modernizaciji gradske tržnice.
Gradonačelnik je tu odgovorio kako za gradsku tržnicu mora biti projekt, prostor je
dolje pod drugačijim režimom. Krenulo se u tom pravcu izrade projekta, ali ne samo
projekta već i konzervatorske studije za taj cijeli prostor, za trg i tržnicu, ali ne zna do
kud će se stići jer sami ne možemo ništa dirati, kada dođe do projekta onda će se to
moći negdje aplicirati, a za sada se mora ići po proceduri koja je obavezna.
Na kraju se zahvalio svima na prihvaćenom proračuna, kaže kako sada možemo malo
ležernije raditi i planirati ovo što je predviđeno te najavio još jednu sjednicu polovicom
prosinca.
Predsjednik je također zahvalio vijećnicima i nada se da će se danas prihvaćen
proračun u najvećoj mjeri i realizirati i u tom uvjerenju zaključio je u 12,30 8. sjednicu
Gradskog vijeća.

IZVOD SASTAVILA:
Ankica Štefanac, vr.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Bogović, vr.
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