
Zapisnik  

 
sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 11. 06. 2019. 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. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Goran Glavurtić  zamolio je gradonačelnika da prokomentira ukratko jučerašnje 

otvaranje mosta na Veljunu i da kaže je li  možda bilo govora o gradnji budućeg mosta 

na Korani kod Nikšića čiji bi krak trebao izlaziti na mjestu buduće  poduzetničke zone.  

Drugo, zatražio je kratko obrazloženje  zaštitara na ulazu u gradsku upravu. Treće 

pitanje se odnosi na komunalnog redara, odnosno zanima ga  u kojoj situaciji se nalazi 

komunalni redar, je li na bolovanju, je li  smijenjen i hoće  li  se upošljavati novi. 

Gradonačelnik je vezano uz otvaranje mosta u Veljunu rekao kako mu je drago što je 

do toga  došlo, most je  završen  u roku,  odnosno čak i  prije roka, mada nije  baš bio 

uvjeren da će tako ići  brzo, ali odradilo se sve. Pred dvije godine je  ministar  obećao da 

radovi na mostu kreću bez obzira što nije još niti   projektna dokumentacija bila gotova, 

dao je  službama zadaću i odradili su  pripremne radove i projektnu  dokumentaciju na 

vrijeme i radovi su stvarno i počeli. To je  prvi projekt gdje se i sam  ugodno iznenadio 

da se nisu morale čekati upravo  te službe i jučer je most službeno otvoren mada je on u  

funkciji već dva mjeseca,  pristupna  cesta je odrađena unazad mjesec i po dana i tu je 

malo  došlo do zastoja  iz razloga što sredstva za pristupnu cestu nisu bila osigurana.  

Radove su izvodile  Ceste Karlovac, odrađeno je u roku, i pored ljudi  koji su vezani za taj 

most,  a to su  mještani  Primišlje, Poloja i Veljuna, zadovoljan je i sam kao čelnik Grada, 

kao i čelnici Županije. Nada se da taj most  nije samo poveznica te dvije lokalne jedinice 

nego  je to most koji povezuje i grad Slunj. "Ne daj bože da dođe do kakvih nezgoda ili 

zastoja između  Slunja i Veljuna, to će biti obilazni pravac kako možemo doći do Slunja", 

istaknuo je te nastavio kako je odrađen  posao u vrijednosti  8 mil. kn, to su financirale 

Hrvatske ceste i nešto  Karlovačka županija,   Grad nije tu morao sudjelovati sa svojim 

sredstvima. Most u Nikšiću nije za sada u planu,  to će biti tek kada bude obilaznica. Nije 

ni u planu most koji je  vezan za  auto cestu koja bi trebala ići između Petrinje – Gline- 

Topuskog – Cetingrada i izlaziti  k nama i  prema Josipdolu, nije se čak ni počelo sa 

projektnom dokumentacijom, to je veliki projekt koji će sačekati sigurno još neko 

vrijeme. Na pitanje vezano za zaštitara odgovara kako su proračunom predvidjeli 

sredstva odnosno donesena je odluka  da se na ulazu u zgradu postavi zaštitar kao što je 

to u svakom gradu. Do sada je bio portir  koji nije bio u funkciji niti portira niti zaštitara, 

portir je sada raspoređen za komunalnog redara tako da sada imamo 2 komunalna 

redara, a za zaštitara je sklopljen  ugovor sa zaštitarskom tvrtkom koja je na natječaju 

bila najpovoljnija. Vjeruje da će   zaštitar u svakom slučaju odraditi svoj dio posla, on 

ima svoje obveze,  biti će kompletniji od nekih drugih  zaštitara koji štite možda neke 

druge objekte. U to se ušlo iz razloga što se u zgradu  ulazilo ne znajući tko ulazi, ljudi  

ne znaju gdje se tko nalazi pa šeću od vrata do vrata pa ubuduće  to neće biti tako, 

svatko tko dolazi u zgradu  morat će se javiti zaštitaru i tako ćemo imati evidenciju tko je 

bio u zgradi. Za one koji idu u  poreznu ili katastar se neće voditi  evidencija.  Komunalni 

redar, odnosno  g. Nikica koji je do sada bio portir  i ložač,  ubuduće će biti  komunalni 

redar i ložač i misli da bi taj svoj dio trebao odrađivati,  kada se malo uhoda, bolje nego 

je radio sadašnji komunalni redar jer je bio sam, pored toga malo i bolestan pa je dosta 

puta bio i odsutan. Misli da  bi njih dvojica trebali zadovoljiti potrebe koje treba 

komunalni redar odraditi u gradu Slunju. Kada je u pitanju  komunalni red zna da ima 

puno pritužbi sa svih strana, ali pokušat će se  to nekako riješiti,  ići će se  u tom pravcu 

što komunalni redari trebaju raditi, puno je obveza sada  na komunalnim  redarima i 

trebalo ih je pojačati.  
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Goran Glavurtić pita gradonačelnika, s obzirom na ove rotacije koje je  spomenuo,  

namjerava li napraviti zamjenu predsjednika sportske zajednice te je li predsjednik 

sportske zajednice sada u blažem sukobu interesa s obzirom na te dvije funkcije. 

Gradonačelnik smatra da nije  u sukobu interesa mada ne može to tvrditi  100%, to je 

stvar sportske zajednice što će oni napraviti, hoće li će mijenjati predsjednika ili ne. Boji 

se da će prije sam predsjednik dati ostavku jer neće moći sve to stizati.  

Luka Katić iznosi kako se na županijskoj cesti, preko Napoleonovog magazina, a zbog 

radova na projektu auto kampa Rastoke, nalazi  neasfaltirani dio ceste koji smeta 

vozačima pa pita hoće li se vozači morati izmicati cijelo ljeto ili bi se to moglo asfaltirati 

što prije pošto je već veći broj turista u gradu.  Drugo,  pohvalio je radnike LIPE na lijepo 

pokošenom gradskom kupalištu, ali i sugerirao da se ipak ne čeka  pet, šest dana da 

trava preraste već da se reagira malo  prije jer ima  dosta turista već u mjesecu lipnju. 

Gradonačelnik odgovara da bi se  dio ceste kod Napoleonovog magazina  koji je 

oštećen trebao ubrzo sanirati, investitor to zna, ali još se uređuju neki priključci pa kada 

to završe, sanirat će to i vjeruje da će to biti jako brzo.   

Nikolina Paulić je odgovorila u vezi košnje, potvrdila je da se danas kompletno  

kupalište kosi te da su  od 1.5. do današnjeg dana podesti na kupalištu, odnosno prostor 

gdje se ljudi kreću,  već dva put košeni. 

Damir Vuković također ima  pitanje oko košnje, naime  kraj Moćana se trava već 

prebacuje preko ceste,  pa smatra, ako idemo prema turizmu, trebalo bi se vidjeti  koji 

su prioriteti, a ne čekati zadnji dan i pola 6. mjeseca da se kosi i da se uređuje.  Iznio je 

također kako je pred  15 dana zvao  komunalnog redara  što se tiče bora na trgu da se  

poreže dva, tri reda ogranaka jer  autobusi izbjegavaju grane i ne mogu se okretati  pa 

se stvara  još veća gužva, ali nitko nije došao to odraditi i nema odgovora.  

Gradonačelnik ne zna  zašto komunalni redar nije postupio ako je obaviješten jer to 

nije problem, nema tu informaciju, ali je rekao da će se to napraviti.  

Damir Vuković je još dodao kako  autobusi to izbjegavaju u širokom luku, idu okolo, a 

kada ima drugih auta sa strane, ne mogu proći. Smatra da se  prioriteti trebaju poštivati i  

odmah rješavati ono što je bitno, a ne čekati  mjesec  i više dana. 

Gradonačelnik se slaže i naglašava kako će to  biti odrađeno prvom prilikom.  Kada je u 

pitanju košnja napomenuo je kako  moramo svi biti svjesni  da je  bilo jako puno kišnog 

vremena pa i o  tome  se treba voditi računa, ne može se kositi kada pada kiša kao i o 

tome da je  prostor velik i trava  svugdje raste, prvenstveno se mora voditi računa o 

Rastokama, zatim o grobljima pa  dalje, pa je u tom smislu zamolio i za malo  

razumijevanja. 

Damir Vuković se slaže, ali dodaje kako se  svake godine  isto ponavlja. 

Gradonačelnik mu odgovara da nije isto,  prošle godine smo imali na vrijeme javne 

radove i  puno prije se  moglo  na neke stvari utjecati, ove godine javni radovi još nisu 

odobreni,  LIPA je  bila spriječena jer je padala kiša skoro cijeli  mjesec. 

Nikolina Paulić dopunjuje kako su sa košnjom počeli na vrijeme, prije 1.5. grad je bio 

pokošen, a poslije 1.5 tri je  tjedna uzastopno padala kiša. Radnici LIPE Rastoke su kosili 

po kiši, sve ono što su  mogli u tim uvjetima su  pokosili, prioritete znaju,  ali tri tjedna je 

puno. Moli stoga za razumijevanje jer  nije do radnika LIPE, vrijeme ih je  zavuklo, ali 

vjeruje da će do kraja slijedećeg tjedna biti pokošeno i groblje i kupalište i Rastoke  koje 

će  već treći put biti pokošene. 

Ivona Piršić je postavila pitanje što je sa Pravilnikom o raspolaganju državnom 

poljoprivrednom imovinom jer o njemu se  razgovara skoro godinu dana.  U  nekoliko 

navrata je već  postavila isto pitanje i svaki put dobila  odgovor da će biti na slijedećem 

vijeću, ali još uvijek ga nema. Zanima je gdje je to zapelo, na kojoj službi, da li na Gradu 

ili Ministarstvu. Drugo pitanje se odnosi na igralište s umjetnom travom, pita  postoji li 

mogućnost da se ono otključa i u popodnevnim satima kada  nerijetko roditelji dođu gore 

sa djecom. Bila je svjedok u nekoliko navrata da djeca od desetak godina preskaču 

ogradu da bi mogli igrati nogomet.  Želimo neki sport, nešto razvijati, kaže, a zaključamo 

igralište s umjetnom travom koje je atraktivno i ujedno jako  neuredno, smeće van 

ograde  stoji možda još od turnira.  Slijedeće, podsjetila je kako su zadnji puta na Vijeću 

donijeli rebalans kojim su osigurana sredstva za kastraciju pasa pa ju zanima koji je dalje 

postupak u svezi toga, kome se ljudi mogu javiti jer zainteresiranih ima,  da li odmah idu 
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u Veterinarsku, koja vrsta pasa  i u kojem iznosu  se to sufinancira preko Grada, a u 

kojem iznosu učestvuju sami vlasnici. 

Gradonačelnik je na prvo pitanje odgovorio kako je prošle godine  usvojen na 

Gradskom vijeću Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i upućen  Ministarstvu  

poljoprivrede na suglasnost. Ministarstvo je to bilo u obvezi riješiti u roku mjesec dana, 

ali  se čekalo 6 mjeseci i nakon 6 mjeseci su   obavijestili da treba raditi određene 

izmjene i dopune, tj.  nisu prihvatili sve onako kako se planiralo Programom.  Nakon tog 

se ponovo pristupilo prikupljanju suglasnosti  i koliko zna  jedna suglasnost se čeka već 6 

mjeseci,  suglasnost od Ureda za graditeljstvo  i kada se to dobije ponovo će se   donijeti 

odluka na GV jer je takva procedura i ponovo tražiti suglasnost Ministarstva.  Ukoliko 

Ministarstvo to usvoji može se  pristupiti  daljnjim radnjama po tom pitanju. Trenutno za 

sada nema lokalne jedinice koja je to dobila, kaže gradonačelnik, niti jedna u RH jer je to 

procedura na kojoj Ministarstvo insistira na nekim stvarima i lokalne jedinice nisu dobile  

zeleno svjetlo za prodaju ili najam. Podsjetio je kako se 25% poljoprivrednog zemljišta 

može prodati, 5% može ostati za potrebe grada, a ostalo za najam te kako pojedinac 

može najviše kupiti 100 ha zemljišta. U vezi igrališta s umjetnom travom odgovara da je 

to dano Nogometnom klubu na upravljanje, znači ima tko o tome vodi računa. Da li da 

bude stalno otvoreno, ne može reći, mora to vidjeti sa Klubom. Vidi i sam da je to 

neuredno i da se zapostavilo, a trebalo bi  tu travu  održavati, češljati, posipavati  neku 

masu po tome jer ako se ovako nastavi  održavanje boji se da bi  se to igralište ubrzo  

moglo toliko uništiti   da neće biti za upotrebu.  

Ivanka Šebalj je u odgovoru oko pitanja sterilizacije pasa potvrdila kako je   osigurano 

rebalansom 50.000 kn i krenulo se u pripremu odluke kojom se želi  uvesti  obvezu 

trajne sterilizacije pasa iz razloga jer se na našem području  već duži niz godina 

pojavljuju psi lutalice, neregistrirani psi, nečipirani psi, a to bi bila  jedna od mjera  

kojom bi se spriječilo širenje tih pasa koji su veliki trošak  gradu. Trenutno je odluka u 

pripremi, tijekom slijedećeg tjedna će se uputiti na savjetovanje. O kastraciji se trenutno 

ne razmišlja,  već samo o sterilizaciji pasa i mačaka, ali prioritetno pasa. Sami modeli 

sufinanciranja također nisu još definirani,  grad će sa ovih 50.000 koliko ima na 

raspolaganju pokušati na najbolji mogući način pomoći građanima da ih što više uključi u 

trajnu sterilizaciju kako bi se što više pasa steriliziralo i kasnije što manje bilo 

neregistriranih pasa i pasa lutalica na terenu. Pozvala je sve da se uključe sa svojim 

prijedlozima kada se odluka stavi na savjetovanje.  

 

Nakon završetka "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da  sjednici prisustvuje   15 

vijećnika i to:  Ivan Bogović,   Diana Cindrić, Ivanka Magdić,  Milenko Bosanac, Davor 

Požega,  Igor Piršić, Dražen Paulić, Ivona Piršić,  Đanluka Obrovac, Dušan Grubor, Hrvoje 

Paulić, Damir Vuković, Zoran Ivšić,  Luka Katić i Goran Glavurtić.  

Izostanak je  opravdao Zdravko Pavlešić.   

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Ivan 

Požega – zamjenik gradonačelnika,  Zdenka Špelić - pročelnica Ureda Grada, Anđelka 

Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i 

komunalni sustav,  Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, Irena 

Mateša – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, Sandra Modrušan – samostalna upravna 

referentica za imovinsko-pravne poslove,  Gordana Kovačević i Maja Holjevac – 

predstavnice  Dječjeg vrtića Slunj, Alen Holjevac i Mijo Močilac – predsjednici DVD-a 

Slunj, Ivana Perović Anušić – Knjižnica i čitaonica Slunj i Pučko otvoreno učilište Slunj, 

Mirjana Puškarić – Crveni križ Slunj, Dinko Puškarić – Komunalac Slunj,  Dragan Smrzlić 

– TZ Grada Slunja, Nikolina Paulić – KD LIPA Slunj. 

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 dnevni 

red dao  na glasovanje.  

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je "ZA" glasovalo svih 14 vijećnika i da 

je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj   
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Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća 

2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj 

za 2018. godinu 

3. Razmatranje Godišnjeg  izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice i 

čitaonice Slunja za 2018. godinu 

4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog 

učilišta Slunj za 2018. godinu 

5. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine 

6. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za 2018. 

godinu 

7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Slunja 

za 2018. godinu 

8. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Turističke 

zajednice Grada Slunja za 2018. godinu 

9. Razmatranje Izvješća o poslovanju društva Komunalac d.o.o. za 2018. godinu 

10. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva LIPA 

d.o.o. Slunj za 2018. godinu 

11. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na visinu naknade za korištenje 

grobnog mjesta na groblju Lađevac – Polje B i C 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

13. Odluka o kupnji zemljišta k.č. 1670 k.o. Slunj 1 

14. Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 104 k.o. Slunj1 

15. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih  u Gradskom vijeću u 2019. godini 

16. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće, te drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa  

17. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 

odnosa  

18. Odluka o prijenosu ulaganja Dječjem vrtiću Slunj 

19. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2019. godini 

20. Odluka o sklapanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji sa Općinom Cerna 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu odnosno pozvao vijećnike, ukoliko imaju primjedbi 

na zapisnik, da ih iznesu. 

Primjedbi  nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao zapisnik  na usvajanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća održane 13. svibnja 2019. godine.   

 

2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića Slunj za 2018. godinu 

Godišnje izvješće  o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za 2018. godinu 

vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 
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Goran Glavurtić iznosi kako je u  2018. godini Dječji vrtić Slunj ostvario  ukupno 

prihode u iznosu od 3.921.393,50 kn što je u skladu sa financijskim planom za 2018. 

godinu, dok su rashodi u 2018. godini ostvareni u iznosu od 4.459.750,05 kn i kretali su 

se u okviru planiranih. Sučeljavanjem ostvarenih prihoda i realiziranih rashoda u 2018. 

godini vidljivo je, kaže,  da je Dječji vrtić Slunj poslovao s manjkom od 364.409,63 kune. 

Ako se uzme u obzir da je preneseni višak prihoda iz 2017. godine iznosio  173.946,91 

kn, tada je stvarni manjak u 2018. godini veći od pola miliona kuna. Kako se nadalje 

navodi u ovom izvješću manjak je ostvaren s osnova projekta energetska obnova zgrade 

Dječjeg vrtića Slunj jer nisu ostvarene planirane pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost u iznosu od 621.559,46 kuna te od Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova EU u iznosu od 163.885,65 kuna. Pita gradonačelnika  je li energetska 

obnova Dječjeg vrtića Slunj izvršena u skladu sa zahtjevima EU,  je li ishođen energetski 

certifikat za izvedene radove, ima li to kakve veze, posredno ili neposredno, s gubitkom 

sredstava u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od pola milijarde  

kn. Također pita gradonačelnika da li taj manjak podliježe državnoj reviziji. 

Gradonačelnik je odgovore na pitanja prepustio ravnateljici Dječjeg vrtića. 

Gordana Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića odgovara da je manjak koji je iskazan 

nastao iz razloga  što se projekt u biti završio u 11. mjesecu prošle godine, ali zbog 

zahtjevne provjere odnosno administrativne provjere u Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost sredstva nisu doznačena u 2018. godini. Projekt je završen 16. 

travnja ove godine i do sada je većina ovih sredstava realizirana za projekt energetska 

obnova Dječjeg vrtića Slunj. Jednako tako je napravljen energetski certifikat i sve je u 

skladu sa zahtjevima EU. 

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

usvajanje. 

Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 13 

glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića  Slunj za 2018. godinu. 

 

3. Razmatranje Godišnjeg  izvještaja o izvršenju financijskog plana 

Knjižnice i čitaonice Slunja za 2018. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj za 2018. 

godinu vijećnici su dobili u materijalima uz poziv. 

Otvorena  rasprava. 

Goran Glavurtić iznosi kako u  Izvještaju stoji da su ukupni prihodi iznosili malo više od 

280.000 kn dok su ukupni rashodi iznosili 276.000 kn iz čega je vidljivo da je ostvaren 

višak u iznosu od 7.805,82 kn što je za svaku pohvalu, ali je to, obzirom na preneseni 

manjak iz prethodne godine u iznosu od 12.343,70 kn,  bilo nedovoljno da se 2018. 

godina završi sa poravnanjem ili eventualnom dobiti, godina je završena  nažalost s 

minusom od 4.537,88 kuna. Nada se da će se nastaviti raditi odgovorno i savjesno te ovu 

godinu završiti s pozitivnim ishodom. Iskoristio je priliku i pozvao sve građane Slunja i 

okolice da jednom simboličnom donacijom uplate članarine od 50 kn pomognemo u radu 

Knjižnice i čitaonice Slunj koja posjeduje preko 18.000 svezaka i pročitaju koji od njih 

tijekom ljetnih praznika. Usluge Knjižnice i čitaonice Slunj koristi svega 530 građana 

Slunja i okolice što čini tek 10% stanovništva Grada Slunja. Iako bi, kaže,  radije glasao 

ZA nego protiv ovog izvješća, ostat će suzdržan.  

Nitko se više nije uključio u raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao izvješće na 

usvajanje.  

Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 12 

glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA usvojilo Godišnje izvještaj o izvršenju financijskog 

plana Knjižnice i čitaonice Slunj za 2018. godinu. 

 

4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 

Pučkog otvorenog učilišta Slunj za 2018. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za 2018. 

godinu vijećnici su također dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvještaj na usvajanje.   
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Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko vijeće 

jednoglasno  usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog 

učilišta  Slunj za 2018. godinu. 

 

5. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-

31.12.2018. godine 

Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za razdoblje 01.01.-31.12.2018. 

godine vijećnicima je dan uz poziv. 

Otvorena  rasprava. 

Goran Glavurtić iz izvještaja  o financijskom materijalnom poslovanju DVD-a  za 2018. 

godinu vidi da su ukupni prihodi  iznosili  oko 750.000 kn dok su ukupni rashodi iznosili 

nešto preko 800.000 kn, odnosno ostvaren je manjak od 62.202,03 kn, pa traži 

obrazloženje. 

Mijo Močilac, predsjednik DVD-a Slunj odgovara kako sve piše u Izvještaju, ali ističe 

kako je manjak nastao isključivo  zbog dva troška, prvi je  trošak amortizacije koji ide na 

teret DVD-a koji iznosi cca 42.000 kn, a drugi razlog je  trošak povećanja plaća preko 

60.000 kn. DVD je svojim vlastitim prihodima u odnosu na taj iznos pokrio dio troška, 

ostalo je 62.202 kn nepokriveno, a obzirom da su imali višak u prethodnim godinama on 

je pokriven i još je ostalo 173.000 kn za naredno razdoblje. Kako im je  ove godine 

dodijeljeno, kada je u pitanju plan, 100% sredstava koliko su  i tražili,  tj. 652.000 kn, 

uvjereni su  da ove godine ne bi trebalo doći do manjka.  

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Izvještaj na 

usvajanje.  

Konstatira da je glasovalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko vijeće  sa 13 glasova ZA i 2 

glasa SUZDRŽANA usvojilo Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine.  

 

 

6. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za 

2018. godinu 

Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj  vijećnicima je dano u 

materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić kaže kako ovdje nema što pitati osim dati sve pohvale na dosadašnjem  

radu, do sada su također  podržali sva izvješća i nema razloga da ovo bude iznimka. 

Izrazio je i nadu da će se dosadašnji prostor  DVD-a, po izgradnji novog Vatrogasnog 

centra,  ustupiti Crvenom križu  kako ne bi ostali dislocirani na 3 lokacije već 2 ili ako je 

ikako izvedivo na jednoj, da budu i dalje na što boljoj i kvalitetnijoj usluzi građanima 

grada Slunja. 

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je raspravu zaključio i dao Izvještaj 

na usvajanje.  

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za 

2018. godinu. 

 

7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Zajednice športskih udruga 

Grada Slunja za 2018. godinu 

Godišnje izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Slunja dostavljeno je uz 

poziv. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je primijetio da je  Zajednica  završila s minusom od 50-tak tisuća kn, 

pita može li netko obrazložiti zašto.  

Milenko Bosanac je iznio kako  predsjednika sportske zajednice nema,  njegov se Klub 

nalazi na svjetskom prvenstvu u raftingu u Turskoj pa je odgovorio kako je minus nastao 

zbog obračuna amortizacije. Naime, Zajednica ima jedno  vozilo koje je uzeto novo i to je 
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glavni razlog zašto je došlo do minusa. Naglasio je kako se to ipak  preklapa sa viškom 

prenesenih prihoda u 2019. godinu iz  prethodnih godina pa tako ipak nisu u minusu.   

Više se nitko nije uključio u raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Izvještaj na 

usvajanje. 

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

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Godišnje izvješće o radu Zajednice športskih udruga 

Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

8. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 

Turističke zajednice Grada Slunja za 2018. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Turističke zajednice Grada Slunja za 

2018. godinu vijećnicima je također dano u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je zatražio ukratko informaciju kako se  provodi projekt Vodene tajne 

Slunja. 

Dragan Smrzlić odgovara da su u Turističkoj zajednici u  2018. godini imali samo jednu 

aktivnost, a u  2019 imaju  nabavu 26, 38 i 29 i  sve su vrlo uspješno odradili.  

Ivona Piršić pita  uključuje li se kućni majstor  trenutno u čišćenje s obzirom da je Lipa 

aktivna i kosi sve te površine, odnosno u kojem se dijelu kućni majstor TZ  uključuje i što 

on konkretno kosi, da li su to staze nordijskog hodanja, ili same Rastoke. 

Dragan Smrzlić odgovara kako je  kućni majstor  inače zaposlen u sustavu korištenja 

javne turističke infrastrukture koja se odnosi isključivo za Rastoke, međutim, daju si  za 

pravo da odrađuje i neke druge poslove ukoliko ima  vremena za to pa je kućni majstor  

u biti taj koji organizira to košenje u suradnji sa Lipom, kose  sve staze za nordijsko 

hodanje i pješačenje i uređuju  ih, kao i  biciklističke staze i sve što je u njihovoj domeni. 

Drugih pitanja nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao izvještaj na usvajanje.  

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno  

usvojilo Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Turističke zajednice Grada Slunja 

za  2018. godinu. 

 

9. Razmatranje Izvješća o poslovanju društva Komunalac d.o.o. za 2018. 

godinu 

Izvješće o radu društva Komunalac za 2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je pohvalio  pod točkom 3.1.2. potpisivanje ugovora o sufinanciranju  

programa smanjivanja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u RH. Vidljivo je, kaže,  da 

se smanjuju gubici iako to i dalje iznosi  strašnih ¾ zahvaćene vode na samom  izvorištu, 

ali vidi se da se smanjuje.  Također pohvaljuje  sveukupni dosadašnji rad,  pogotovo za 

izdavanje svih uporabnih dozvola za do sada napravljene stvari, za  CS4 gdje vidi da se 

kontrolira i rad pumpi. Zadnje 4 godine primjetno je kontinuirano blago smanjenje 

količina zahvaćene vode na  CS Slušnica kao i blago smanjenje vode na vodoopskrbnoj 

mreži, ističe, te dodaje kako se nada  da će se ovim potpisivanjem ugovora to nastaviti.  

Nitko drugi se nije uključio u  raspravu pa je  predsjednik  istu zaključio te dao Izvješće 

na usvajanje.   

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno  

usvojilo Izvješće o poslovanju društva Komunalac d.o.o. za   2018. godinu. 

 

10. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog 

društva LIPA d.o.o. Slunj za 2018. godinu 

Izvješće o radu KD LIPA d.o.o. Slunj  za 2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Ivona Piršić iznosi kako ovih dana vidi radnike da kose, da vrijedno rade, da ostaju 

duže od radnog vremena, pa ih  pohvaljuje,  ne želi  samo davati kritike jer vjeruje  da je 

malo  ljudi koji su na raspolaganju. Vjeruje da direktorica to može potvrditi i podrobnije 

reći ljudima da ne rade  samo od 7 do 3 pa idu kući, a kosi se i oko zgrada, nisu to samo 

groblja i centar grada. U  svakom slučaju  pohvaljuje ih,  vjeruje da je teško po ovakvoj 

vrućini i sa svom opremom odrađivati taj posao koji oni rade. 
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Nikolina Paulić se zahvalila  u ime radnika i nastavila kako su,  čim je prestala padati 

kiša, uveli radno vrijeme od 7 – 5 da stignu  napraviti ono što nisu  uspjeli napraviti po 

kiši, ali to je i duže od 5, odnosno dok se ne završi započeta parcela, jer sutra je u planu 

drugo.  Lipa  obavlja poslove održavanja zelenih javnih površina na području Grada 

Slunja i to nije samo park jedan i drugi, to su 4 groblja kojima upravljaju, Slunj, Cvitović, 

Lađevac i pravoslavno groblje, tu je kupalište, kompletne Rastoke za košnju i okoliš 

stambenih  zgrada. Trude  se pokositi sve, ali imaju problema,  trenutačno nema 4 

radnika, 2 su na dugotrajnom bolovanju, a 2 na bolovanju koja su nastala sada ili zbog 

ozljeda ili zbog nekih prijašnjih bolesti koje su imali. Ove godine su zaposlili 2 radnika da 

bi si malo tu situaciju poboljšali. Bez obzira na probleme smatra da bi oni sve stizali 

redovno odraditi da nije  padala kiša. Inače oni  tijekom  11. mjeseca donesu  plan i 

program održavanja javnih zelenih površina i on se odrađuje, a svaka kiša ili nešto 

odgađa taj plan. Prošle godine kada je vrijeme bilo kako treba,  nisu  imali problema u 

vezi održavanja iako  imaju  konstantno 2 radnika na bolovanju. 

Ivona Piršić pita imaju li u planu zaposliti još jednu čistačicu ili je dosadašnji kapacitet 

jedne čistačice dovoljan za Lipu. Vidi da je djelatnica cijelo vrijeme u pokretu, čisti 

zgrade, čisti zgradu gradske uprave pa pita  ima li potrebe i za ostale zgrade koje nemaju 

čistačicu da se možda zaposli preko Lipe. 

Nikolina Paulić odgovara kako planiraju  provesti anketu za stambene zgrade,  čistačica 

odrađuje 5 sati dnevno čisteći grad, a preostala 3 sata čisti i Pučko i stambene zgrade. 

Istina je da je ona preopterećena i da  stvarno odrađuje svoje radno vrijeme 

maksimalno. Stoga će provesti  anketu  da vide  kakve su želje i potrebe stanara pa ako  

interes bude  dovoljno velik, zaposlit će još  jednu čistačicu koja bi uskakala i koja bi 

održavala stambene zgrade. 

Goran Glavurtić je  prvo pitao za  vozilo FAP autopodizač star 35 godina,   je li prošao 

tehnički pregled,  je li izišao natječaj Fond za zaštitu okoliša, odnosno kako  planiraju 

riješiti taj problem.  

Nikolina Paulić je potvrdila kako  stvarno imaju  autopodizač star 35 godina,  tijekom 

prošle i ove godine uložili su u njega preko 20.000 kn,  redovito prolazi periodične jer je 

obveznik i periodičnog i tehničkog pregleda,  tehnički je ispravan (tehnički pregled 

izvršen  26.4. ove godine).  Što se tiče njegove zamjene podsjetila je kako su već treću 

ili četvrtu godinu proračunom planirana  sredstva, čeka se  Fond da raspiše natječaj za 

taj kamion da ga zamijene, međutim, natječaj još uvijek nije raspisan, imaju  neka 

saznanja od zamjenice ministra da bi to trebalo biti krajem 6. mjeseca, hoće li biti ili ne, 

ne zna, uglavnom svu dokumentaciju  koja je potrebna imaju pripremljenu. Dodala je 

kako imaju suradnju s Općinom Cetingrad oko korištenja njihovog kamiona,  ako  kamion 

nije u voznom stanju ili je  na popravku,  Općina Cetingrad  ima isto takav autopodizač 

samo puno mlađi.  

Goran Glavurtić dalje pita može li  prokomentirati zatvaranje odlagališta Pavlovac, 

slunjsko smeće će se voziti na Ćuić brdo u Rakovicu, koliko će to povećati cijenu odvoza 

smeća u Slunju, te da li da li može prokomentirati nabavu pumpe za fontanu u gradskom 

parku u iznosu od 18.000 kn  te  manjak na kraju godine  od 64.000 kn. 

Nikolina Paulić je,  što se tiče odlagališta otpada, iznijela kako je  Ministarstvo  donijelo 

odluku da je naše odlagalište otpada u zatvaranju i tom odlukom smo svrstani da svoj 

otpad vozimo u općinu Rakovica. Do današnjeg dana su  bila  2 razgovora sa Općinom 

Rakovica i sa predstavnicima Ministarstva,  sporazum između Općine Rakovica i Grada 

Slunja o odvozu našeg otpada u Rakovicu još nije potpisan, u tijeku su pregovori. 

"Građani Rakovice su nezadovoljni s tom odlukom, a  mi  moramo izraziti isto žaljenje 

zbog te odluke jer smatramo da Slunj nije trebao biti u toj odluci o zatvaranju jer su 

napravljene sve pripremne radnje, ishođena je građevinska dozvola i postavljena ograda 

oko našeg odlagališta i po nama ono je trebalo ostati" kaže direktorica i nastavlja kako   

trenutačno ne znaju niti cijenu koja će biti kao trošak odlagališta za  Ćuić brdo i ne znaju  

kolika će biti zelena naknada tako da u ovom trenu ne može definirati i reći koliko će 

odvoz otpada ići gore, može  samo reći da na trošku prijevoza neće biti povećanje jer je 

na istoj kilometraži kao i Pavlovac. Što se fontane tiče  odgovorila je kako nisu nabavili 

pumpu za fontanu,  bilo je to samo istraživanje tržišta koliko bi ona koštala, a radi se o 

pumpi koja bi imala  zaštite  da unutra ne može ući pijesak i da se ne može oštetiti. Što 
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se tiče  manjka na kraju godine on je nastao zbog  troškova amortizacije koji tereti 

poslovanje i koje oni iz svog redovnog poslovanja ne mogu pokriti. Ostalo  je oko 

169.000 kn amortizacije koju moraju pokriti iz  svog poslovanja, a oni su realno iz svog 

poslovanja ostvarili dobit od 135.000 kn, na tu dobit  su morali knjižiti trošak 

amortizacije od 166.000 kn i morali su knjižiti u trošak i sve one naplate prihoda koji nisu 

realni za naplatiti (računi koji su poslani korisnicima, a koji nisu naplaćeni i nemoguće ih 

je naplatiti jer  korisnici niti rade niti imaju imovinu koja bi se mogla uzeti pod ovrhu). 

Primorani su stoga na kraju tekuće godine isknjižiti van iz prihoda sve troškove koje 

realno ne mogu naplatiti, a te podatke dobivaju iz ureda odvjetnika koji im vodi ovrhe.  

Goran Glavurtić  je postavio pitanje  gradonačelniku  planira li se  ponovo ići u 

dokapitalizaciju Lipe. 

Gradonačelnik mu odgovara kada bude nešto trebalo, Grad je svakako tu,  Lipa je 

gradska  tvrtka, 100% u vlasništvu grada i svako ulaganje koje je potrebno Lipi ide preko 

Grada. Ako se bude radila zgrada odnosno ako bude prilike da se prijavimo na natječaj, 

svakako ćemo se prijaviti i osigurati sredstva u proračunu, ali za sada ne vidi neke 

potrebe da se ide u dokapitalizaciju. 

Goran Glavurtić je komentirao da je  dokapitalizacija  do sada izvršena 3 puta ako se 

dobro sjeća na što je Nikolina Paulić odgovorila kako je  dokapitalizacija Lipe izvršena  

u obliku povećanja temeljnog kapitala koja se odnosila na prijenos gospodarske cjeline,  

Grad je  povećavao temeljni kapital za ona potraživanja koja je Lipa po prijenosu 

gospodarske cjeline imala prema Komunalcu. 

Goran Glavurtić pita konkretno je li to bilo  tri puta po 250.000 kn. 

Nikolina Paulić odgovara da mora provjeriti, ali  2014. godine  je povećanje bilo 

170.000 kn,  poslije toga 200.000 i  205.000 kn.  

Goran Glavurtić je zatražio da mu se pripremi pisani odgovor.  

Zoran Ivšić ima pitanje  za direktoricu, naime  pod rimski III. smjernice rada za 2019. 

godinu  na str. 16 u planu je  nabava opreme za potrebe zimske službe, traktor Hittner  

165.000 kn, traktor od 120 Ks 700.000 kn Unimog cca 1.650 kn. Pita nije li to  malo 

preambiciozno za firmu kao što je Lipa koja je ionako na klimavim nogama, a radili bi i 

upravnu zgradu uz to, kao da je  INA. 

Nikolina Paulić odgovara kako ta točka nabava  opreme za potrebe zimske službe dolazi  

na temelju toga da Grad Slunj ima ugovor za održavanje  sa Hrvatskim cestama još 

slijedeću godinu i  najave da Ceste Karlovac više neće u svojoj domeni imati održavanje 

cesta u zimskoj službi osim D1. Ovo je plan da se istraži tržište i  vidi koliko je novaca 

potrebno da bi se obavljala jedna takva služba koja je potrebna gradu,  ako Grad u 

jednom trenu odluči da će Lipu opremiti kao svoju zimsku službu jer Lipa i do sada  

obavlja dio zimske službe. Ukoliko i dođe do nečega od ovdje navedenog  neće se 

kupovati sve troje nego će se kupovati jedan od najboljih modela za jednu godinu pa 

možda vidjeti dalje i normalno sufinancirat će se jednim od oblika prijave ne neke od 

natječaja, znači to je nešto što  rade  za Grad, istražuju  koliko je gradu potrebno novaca 

da bi se moglo nešto takvo raditi, a njima je to onda automatski u planu. 

Diana Cindrić se slaže da vremenski  uvjeti nisu išli na ruku i da im se posao,  ne 

njihovom voljom, sada tek nagomilao,  radnici rade punom parom, uistinu su vrijedni, ali 

ne stignu sve to odraditi u redovnom radnom vremenu, već rade i prekovremeno pa im 

također upućuje pohvale. Kako je čula da je  6 radnika van pogona, samo 2 su zaposlena 

kao zamjene, pita mogli li zaposliti još radnika ili to nije moguće zbog  financijskih 

razloga  ili je to van zakonskih propisa. Ovo predlaže u cilju kako bi im se  olakšao posao 

i ubrzalo uređenje našeg grada. 

Nikolina Paulić iznosi da su 4 radnika na bolovanju i zaposlili su 2 radnika koja su 

zamijenila 2 radnika na dugotrajnom bolovanju. Njihova financijska situacija trenutačno 

ne dozvoljava  dodatno zapošljavanje, po svojim prihodima ne može ih zaposliti, 

radnicima  koji su na bolovanju moraju  isplatiti neto plaću pa tek onda tražiti refundaciju 

od HZZO, a te refundacije  kasne i po godinu dana. Problem je ove godine nastavo zbog 

kiše i  zbog činjenice da  Grad  nije dobio svoje javne radove koji obavljaju dio posla 

održavanja zelenih javnih površina koje nisu u njihovoj domeni. Stoga su  uveli i prošli 

tjedan i ovaj radno vrijeme do 5, s time da će sada raditi i subotom dok ne dovedu  svu 

košnju u red jer osim košnje moraju obavljati i druge poslove, redovne ukope, odvoz 
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smeća gdje  svaki dan 5 radnika radi  na skupljanju  i odvozu smeća. Platit će radnicima  

prekovremene i sve što bude trebalo da se posao odradi, ali  da bi  primili  dva nova 

djelatnika, nemaju prostora za takvo što. 

Diana Cindrić dodaje kako je opseg poslova  veliki,  radne snage nedostaje pa bi se  

trebalo  promisliti odnosno naći mogućnosti da se to riješi. 

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

usvajanje. 

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

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA  usvojilo Izvješće o poslovanju KD LIPA d.o.o. Slunj za   2018. 

godinu. 

 

11. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na visinu naknade za 

korištenje grobnog mjesta na groblju Lađevac – Polje B i C 

Prijedlog o visini naknade za korištenje grobnog mjesta  na groblju Lađevac – Polje B i C 

zajedno sa elaboratom i prijedlogom zaključka o davanju suglasnosti vijećnici su dobili uz 

poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao  ovu točku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o davanju  prethodne suglasnosti na visinu 

naknade za  korištenje grobnog mjesta na groblju Lađevac – Polje B i C. 

 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić traži kratko obrazloženje na koeficijent, odnosno pita  mijenja li to 

iznos sredstava koje Grad Slunj dobiva od vojnog poligona. 

Ivanka Šebalj odgovara kako će  koeficijent  sa površinom dati konačni iznos visine 

komunalne naknade koji vojni poligon mora platiti. Dolazi do povećanja u  odnosu na ono 

što je bilo do  sada, ali  iznosima nije  kalkulirala jer to ovisi i o zemljištu, samim 

objektima, uglavnom  puno je više u odnosu na ono što je bilo. Podsjetila je kako je i 

svima ostalim građanima došlo do povećanja komunalne naknade.  

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na 

glasovanje.  

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

13. Odluka o kupnji zemljišta k.č. 1670 k.o. Slunj 1 

Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.1670 k.o. Slunj 1 vijećnicima je dan u 

materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić traži da se prokomentiraju čestice 1658/2, 1658/5 i 1669, da li su sve 

tri u vlasništvu grada Slunja.   

Gradonačelnik potvrđuje da su  sve tri čestice u vlasništvu Grada. 

Goran Glavurtić nastavlja da se  na tim česticama  treba graditi budući Vatrogasni 

centar i poslovna zgrada Lipe što gradonačelnik potvrđuje te dodaje  i reciklažno 

dvorište.  

Drugih pitanja nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku na  glasovanje.  

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o kupnji zemljišta k.č.br. 1670 k.o. Slunj 1. 

 

14. Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 104 k.o. Slunj1 

Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 104 k.o. Slunj 1 vijećnicima je dan u 

materijalima. 

Otvorena rasprava. 
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Goran Glavurtić je  zamolio da se da šire obrazloži  čemu će služiti ta kuća, kome će se 

dati na raspolaganje, da li se planira u skoroj budućnosti obnoviti, da li je plan možda 

darovati kasnije zemljište crkvi, da li u poslovne svrhe ili u svrhe zajednice. 

Gradonačelnik odgovara da se neće darovati, ne misli se niti prodavati, odnosno još 

nije donesena odluka što će se s tim objektom jer se on mora najprije pregledati i vidjeti 

što se može, objekt je dosta derutan, a odluku o tome će  donijeti Gradsko vijeće. Kaže 

kako je cilj kupovine, pored toga što se radi o dosta velikoj kvadraturi parcele (940 m2) i 

spajanje sa gradskom parcelom koja je iza objekta. Bez obzira što je objekt u derutnom 

stanju,  on ipak košta, procjenitelj je utvrdio da to košta 164.000 kn, znači da nešto 

vrijedi. Ne zna niti da li se taj objekt  može rušiti jer je i pod zaštitom taj prostor i oko 

toga će se  kontaktirati  konzervatori.  

Goran Glavurtić pita gradonačelnika je li svjestan da kupovinom preuzima i zbrinjavanje 

azbestnih ploča koje se nalaze na krovu te kuće na što je gradonačelnik odgovorio 

"jasno". 

Drugo, zanima ga postoji li kakav plan ulaganja u nju jer je dosta lošem stanju. Treće, 

pita koliko se ljudi godišnje javi gradu sa ponudama za prodaju kuće,  zemljišta i u kom 

postotku Grad to odluči kupiti. Podsjeća kako je nedavno kupljeno zemljište na moto 

stazi pa zemljište za potrebe Lipe, Vatrogasnog centra, reciklažnog dvorišta i sada ova 

kuća. 

Gradonačelnik kaže da  bi  bio najsretniji kada bi mogli otkupiti sve ono što netko nudi, 

vjerojatno sve ne bi trebalo, ali  ima nekoliko ponuditelja koji žele nešto ponuditi gradu i  

Grad mora procijeniti da li mu to treba ili ne treba. Grad je  iskazao interes i za otkup 

zemljišta ispod starog grada do Slušnice, vlasnici nisu bili voljni prodati, a sada se ipak 

javljaju da bi to prodali  pa ukoliko bi mogli za to osigurati sredstva, svakako bi to bilo 

dobro za Grad. O kupnji zemljišta se može razgovarati samo  onda kada imamo novce, 

tako su za ovu kuću predviđena sredstva kao i za ovu česticu  do budućeg  reciklažnog 

dvorišta jer to je gradu potrebno.  Kaže kako se sada javlja i mogućnost  za kupnju 

zemljišta pokraj RIZ-a, ranije nisu htjeli prodati, a sada kada je Grad  neke stvari riješio 

u drugom pravcu,  oni su zainteresirani da bi to prodali i ako se pruži prilika da se to 

bude moglo otkupiti, svakako bi bilo dobro  jer je blizu Rastoka, a nama treba 

parkiralište,  ali i o tome će se  donijeti odluka kada se bude moglo osigurati sredstva i 

kad se utvrdi da je to Gradu u interesu.  

Goran Glavurtić je još kratko komentirao kada se kupovalo zemljište kod moto staze 

obrazloženje je bilo zato što je prilika. Dugi niz godina tamo neće biti poduzetnička zona 

jer nema komunalne infrastrukture koja košta jako puno novaca. Ova prilika za kupovinu 

zemljišta da se objedine parcele  za potrebe Lipe, vatrogasaca, centra za zbrinjavanje 

otpada ima smisla. Smatra da gradonačelnik nije  dovoljno ni njega, ni građane Slunja 

uvjerio u razlog zašto bi otkupili ovu kuću. 

Gradonačelnik mu odgovara da ga niti ne može uvjeriti, ali ponavlja kako bi bio 

najsretniji  kada bi mogli otkupiti sve što je u gradu, da grad nema problema, na žalost 

grad nema svojih parcela, nema svog zemljišta skoro nigdje za bilo kakve potrebe. 

Vjeruje da je ova investicija dobra, pozitivna i da će vrijeme pokazati  da će biti u redu to 

što se kupuje. Kad je u pitanju poduzetnička zona kaže kako se mora  od nečega  početi. 

Da li će se tamo urediti infrastruktura? Ako bude interesa  za taj prostor, lako je moguće, 

infrastruktura se može riješiti jer  2 km nije tako strašno, kada se vidi da ima potreba, 

vjeruje da to ne bi trebalo predstavljati neki problem za grad. Dodao je kako se objekt 

neće sigurno  prodavati crkvi, crkva nije ni zainteresirana za tako nešto, ali da treba 

gradu, to je sigurno. 

Ivona Piršić  podržava  odluku o kupnji jedne takve nekretnine u samom centru grada 

jer, kaže,  sada smo svjedoci da se raspisivao  natječaj za izgradnju društvenog centra, 

pa  možda prijedlog  za  buduću izgradnju jednog takvog objekta u samom centru što bi 

bilo hvale vrijedno za udruge u ovom gradu  koje nemaju svoje mjesto. 

Goran Glavurtić: "Replicirao bi vijećnici Piršić, pitao sam da li postoji nekakvo idejno 

rješenje što bi tu trebalo biti, da li će biti muzej, imate moju ruku za, da li će to biti 

turistički ured, imate moju ruku za, a vi ne znate što će biti, i za društveni centar imate 

moju ruku za, ali da se nešto kupuje samo zato što je prilika smatram rasipanje novca 

poreznih obveznika Grada Slunja." 
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Gradonačelnik mu odgovara da to nije  rasipanje novca,  prilika je sada bila da se to 

kupi,   to samo kao gradilište vrijedi sigurno jer je u centru grada. Smatra kako je puno 

lakše  riješiti što će se s tim objektom dogoditi nego  kasnije kukati kada  ga netko drugi 

kupi.   

Predsjednik Vijeća se također uključio sa nekoliko riječi složivši se  kako to sigurno nije 

promašena investicija. Priča je započela davno prije, prije desetak i više godina, na žalost 

tada nisu bili uvjeti da se objekt otkupi, vlasnik je bio zainteresiran, ali na kraju  to nije 

uspjelo, vlasnik je bio  zainteresiran za jedan stan gradski na trgu da ostavi sebi neku 

poveznicu sa trgom, ali to nije  privedeno kraju. Da su se unaprijed radile  projekcije što 

s tim objektom, siguran je da  bi to ovu cijenu udvostručilo. Vjeruje kako  će se sigurno 

naći kvalitetno rješenje za korištenje tog objekta.  

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

glasovanje.   

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova 

ZA i 3 glasa SUZDRŽANA  usvojilo Odluku o kupnji nekretnine k.č. br. 104 k.o. Slunj 1. 

 

15. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka zastupljenih  u Gradskom vijeću u 2019. godini 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u 2019. godini vijećnicima je dan u 

materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić  traži obrazloženje zašto u  tablici piše SDP 4 vijećnika kada u 

Gradskom vijeću sjede 3. 

Zdenka Špelić pojašnjava da je to stoga što zakon traži da se sredstva raspodjeljuju 

sukladno rezultatima nakon konačnih izbora, neovisno o tome kave su promjene nastale 

u Gradskom vijeću tijekom trajanja mandata, izlasci i prelasci između stranka, to ne 

utječe na raspodjelu sredstava. 

Nakon toga je predsjednik  zaključio raspravu i dao  Odluku na glasovanje.  

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova 

ZA i 3 glasa PROTIV  usvojilo Odluku o raspodjeli sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u 2019. godini. 

 

16. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće, te drugim 

pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa  

Odluku o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te drugim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa vijećnici su dobili uz poziv. 

Na sjednici se u raspravu uključio Goran Glavurtić podsjetivši kako je  kod prvog 

donošenja odluke o povećanju  govorio da je koeficijent prevelik s obzirom na broj 

stanovnika, bez obzira što je zakonska regulativa za 3000 – 10000 stanovnika, Slunj ima 

5.000, ali se ipak išlo tada  na najveći mogući koeficijent. "Dvije godine poslije ste 

poslušali, imate moj glas ZA." 

Nakon što je zaključio  raspravu predsjednik je dao  Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

 

17. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa  

Odluku o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika  koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja  radnog odnosa vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Na sjednici nije vođena  rasprava pa je  predsjednik dao  Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju  bez zasnivanja radnog odnosa. 
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18. Odluka o prijenosu ulaganja Dječjem vrtiću Slunj 

Odluku o prijenosu ulaganja Dječjem vrtiću Slunj  vijećnici su dobili uz poziv. 

Na sjednici nije bilo rasprave pa je  predsjednik dao  Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o prijenosu ulaganja Dječjem vrtiću Slunj. 

   

19. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2019. godini 

Odluku o dodjeli javnih priznanja  vijećnici su dobili uz poziv, a prijedlog je sastavilo 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, naglasio je  predsjednik.  

Na sjednici nije bilo rasprave pa je  predsjednik dao  Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2019. godini.   

 
20. Odluka o sklapanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji sa Općinom 

Cerna 

Odluku o sklapanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji sa Općinom Cerna vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Na sjednici nije bilo rasprave pa je  predsjednik dao  Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o sklapanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji sa Općinom Cerna. 

 

 

Sjednica je završena u 16,18 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:           PREDSJEDNIK 

         GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac 

              Ivan Bogović 
 


