
Zapisnik 

 

sa 5.  sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane  dana 10. 11. 2021. godine u kino 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta  Slunj.  

Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić, pozdravio 

gradonačelnicu,  vijećnike,  predstavnike stručnih službi Grada, Slunjanke i Slunjane i 

medije. 

AKTUALNI SAT 

Željko Lustig postavlja pitanje koje se, kako kaže,  provlači već dva, tri sastanka za 

redom, a odnosni se na to što mislimo poduzeti poslije nalaza državnog revizora  u 

Turističkoj agenciji, što Grad kani poduzeti s tim. Ima glasove stanara koji su se okupili na 

Rastokama,  koji nisu zadovoljni s tim radom, ne dobivaju nikakve odgovore  u svemu 

tome, nemaju više povjerenja u takvu Turističku zajednicu. Drugo pitanje  je u vezi 

odgovora Komunalca, dobio je izvještaj koji potvrđuje da na ono što je  pitao nije  dobio 

odgovor. Smatra kako je jedno pitanje  koliko je ispravna voda  za ljudsku upotrebu, a 

drugo pitanje je da li je voda pitka i oba ta odgovora mogla su se  naći na istom papiru. 

Nije dobio niti kopije za koje je direktor rekao da ih imaju. Iz odgovora vidi da netko drugi  

radi analizu vode umjesto njih, a izjava  direktora  da rade analizu dva puta  mjesečno ili 

svaki drugi tjedan ne stoji  jer radi se analiza samo jedanput mjesečno. Konstatira kako 

voda opet nije za piće.  Treće, prolazeći pokraj Inine pumpe koja je državna,  u vlasništvu 

države 51%, uočio je kako se  nikad  ne stavlja zastava na dane državnih blagdana ili nekih 

drugih događaja kada bi zastave trebalo izvjesiti. Traži pisani odgovor po pitanju 

ispravnosti vode za piće i potvrde od Komunalca da je voda za piće ispravna te dodaje 

kako je razlika je li voda ispravna za piće ili ljudsku upotrebu u tome da voda za ljudsku 

upotrebu, tj. tehnička voda može biti za ljudsku upotrebu, ali ne i za piće i u tome je 

razlika.   

Gradonačelnica Mirjana Puškarić je po pitanju revizije u Turističko zajednici, o čemu 

se već razgovaralo, istaknula kako  se vidi po dokumentaciji koju je TZ stavila na svoje 

web stranice  da se propusti otklanjaju i to također prati državna revizija  odnosno 

otklanjanje svih tih stvari i korigiranje svega što bi trebalo korigirati prati Državni ured za 

reviziju i vjeruje kako revizija sigurno neće propustiti  da se korigira sve što se korigirati 

mora. Ukoliko se neke stvari  i ne isprave iz prve, vjeruje  da će u daljnjim komunikacijama  

biti otklonjene. Dodala je kako je i sama TZ dužna  izvijestiti  svoje Vijeće i Skupštinu o 

onome što je otklonjeno  odnosno sve što je  revizija u daljnjim komunikacijama 

određivala.  Drugo, vezano uz ispravnost vode za ljudsku upotrebu, odgovoreno je dosta 

opširno  pa nije sigurna što vijećnik  zapravo sada želi, želi li  da oni potkrijepe 

dokumentima tu analizu koja se radi. Ponovila je kako je naše komunalno poduzeće u 

obvezi  redovito vršiti utvrđivanje  i analiziranje osobito vode koju pijemo, koja se pušta u 

cjevovode i to je ono što se kontrolira i misli da je u  odgovoru  koji je dosta opsežan  to i 

istaknuto pa pita vijećnika želi li još nešto dodatno.  

Željko Lustig odgovara  da želi i ponavlja  da nije isto ako se radi o vodi za ljudsku 

upotrebu i vodi za piće, nije niti isti formular. Isto tako podsjeća kako je direktor rekao da 

oni rade analizu svaka 2 tjedna, a u odgovoru  stoji  da radi županija, ne Komunalac nego 

netko iz županije.   

Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara da se voda koje se pije analizira i 

Komunalac ima svoje rokove i termine kada to mora odrađivati te dodaje kako se, kada se 

radi o  zamućenju vode i  kada se radi o nekim većim incidencijama,  vrši pritisak i na 

Hrvatske vode  da se pojačano kontrolira, to je neki drugi oblik, to nije ono što je naša 

voda za piće, nego Slušnica koja teče pa kada  je zamućena,  reagira se, a ono što je voda 

za piće  na vodocrpilištu kontrolira se  i od strane Komunalca. 

Anđelka Jurašin Vuković je dodala  kako ispitivanje vode  za ljudsku potrošnju  vrši 

ovlašteno tijelo, a to je Zavod za javno zdravstvo KŽ, nije Komunalac ovlašten za uzimanje 

uzoraka vode, zna se koje tijelo dolazi i na koji način uzima uzorke i šalje nalaze i izvješća 

u Komunalac. Ako je  razumjela gosp. Lustig  želi upravo ta  izvješća, te papire gdje se vidi  

da je voda ispravna za piće. 

Željko Lustig je potvrdio da je  i zadnji puta tražio to odnosno traži zadnje dvije  fotokopije 

tih  izvještaja. 
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Anđelka Jurašin Vuković je dopunila kako to zadnji puta iz postavljenog pitanja nije bilo  

vidljivo pa pretpostavlja da je zato direktor Komunalca ovako odgovorio, a  sada se  zna 

da je to za javni vodovodni sustav  grada Slunja. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić je dalje vezano uz  treće pitanje odgovorila kako je i  

sam rekao da  Ina nije naša  ustanova ili institucija pa  ne zna koliko su oni to u obvezi i 

po  samom zakonu što se  na njih odnosi, ali se slaže da se može potaknuti  odnosno  

porazgovarati neformalno s njima oko toga, mada ne vjeruje da postoji  način na kojih ih 

se može prisiliti da oni za blagdane  i državne praznike izvjese zastavu.  

Željko Lustig odgovara kako ne traži od gradonačelnice da radi županijski i državni posao, 

ali činjenica je da je benzinska pumpa na teritoriju grada Slunja i svima koji prolaze kroz 

Slunj je to vidljivo i nije u redu, to je državna ustanova, odnosno 51% vlasništvo države.   

Predsjednik Vijeća Jure Katić  prokomentirao je kako država nije većinski vlasnik (ima 

49% dionica).   

Gradonačelnica Mirjana Puškarić je ponovila kako se može s njima neformalno 

razgovarati, ali nije sigurna  koliko  možemo na to utjecati. 

Davor Požega pita u kojoj je fazi raspisivanje natječaja za državno poljoprivredno 

zemljište.  

Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara kako je iskaz interesa za državno zemljište  

bio negdje u jesen, za sada su određene radnje napravljene pa je dala riječ  gđi Ireni 

Mateša da detaljnije informira Vijeće po ovom pitanju.  

Irena Mateša, stručna suradnica za gospodarstvo izvijestila je Vijeće  kako je ljudima 

dano dovoljno vremena da se prijave na natječaj tako da ima sada dvadesetak prijava, 

zatražena je velika površina, više od 500 ha usitnjenih čestica. Sve je to upisano u potrebne 

tablice koje se zahtijevaju da bi se natječaj uopće raspisao.  Rade se blokovi, zemljište se 

ne smije razbijati, ne mogu više biti pojedinačne čestice već blokovi čestica, a  natječaj će 

se raspisati kada se prikupi sva dokumentacija od nadležnih institucija propisanih 

Pravilnikom o raspisivanju natječaja, znači kada se prikupi dokumentacija od Hrvatskih 

šuma, Hrvatskih voda,  Ureda za prostorno uređenje KŽ  da su čestice izvan granica  

građevinskog područja, kada Hrvatske šume kažu kolika je obraslost  zemljišta  itd. Grad 

će svoje odraditi ovih dana, a  kada i ostale institucije odrade svoj posao raspisat će se 

natječaj, a da li će to biti za mjesec dana ili dva, ne ovisi o Gradu već o svim ostalim 

institucijama, a jako ih je puno uključeno u taj postupak. 

 

Nakon završetka „Aktualnog sata“ predsjednik konstatira da prije prelaska na radni dio 

sjednice treba verificirati mandate novim vijećnicama pa stoga poziva predsjednika 

Mandatnog odbora da podnese Izvješće.   

 

Davor Požega pročitao je Izvješće Mandatnog odbora. Utvrđuje se prestanak mandata 

vijećniku Ivanu Petroviću koji je dao ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća i ista je 

stupila na snagu 29. 10. 2021. godine. Socijaldemokratska partija Hrvatske  sa čije je liste 

g. Petrović ušao u Gradsko vijeće za zamjenicu je odredilo Lidiju Obrovac iz Slunja. Drugo, 

6. 10. 2021. godine Gradsko izborno povjerenstvo  Grada  Slunja objavilo je Konačne 

rezultate dopunskih izbora članova Gradskog vijeća iz reda pripadnika srpske nacionalne 

manjine kojim  konstatira da je kandidacijska lista Samostalne demokratske srpske stranke 

– SDSS dobila jedno mjesto te je u Gradsko vijeće iz reda pripadnika nacionalne manjine 

izabrana Goranka Mandić. Čestitao je novim vijećnicama i poželio dobru suradnju. 

Nakon podnošenja izvješća vijećnice Lidija Obrovac i Goranka Mandić položile su svečanu 

prisegu. 

Predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje 12 od ukupno 14 vijećnika i to: Jure Katić,   

Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Ivan Bogović, Vesna Rendulić, Igor Piršić, Davor Požega, 

Damir Vuković,   Hrvoje Paulić,  Željko Lustig, Lidija Obrovac i Goranka Mandić.   

Svoj izostanak opravdali su: Milenko Bosanac i Marko Skukan.  

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Mirjana Puškarić – gradonačelnica,   Zdenka Špelić – 

pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Marija Vukošić – voditeljica 

Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo 



3 
 

i društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalni sustav i Irena 

Mateša – stručna suradnica za gospodarstvo.  

Zapisničar: Ankica Štefanac. 

Predsjednik je za sjednicu predložio dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu i otvorio 

raspravu. 

Obzirom da se  nitko nije javio predsjednik je zaključio raspravu i dao dnevni red na 

glasovanje. 

Glasalo  je svih 12 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

za 5.  sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći   

 

 

Dnevni red 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja  

2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu 

3. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu 

4. Odluka o izmjeni  Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Slunja u 2021. godini 

5. Odluka o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2021. godini 

6. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2021. godinu 

7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. 

godinu 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja 

za 2021. godinu 

9. Odluka o izmjenama programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2021. 

godini 

10. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Slunja u području prirodnih nepogoda 

za 2022. godinu 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja nerentabilnih 

autobusnih linija u 2021. godini 

12. Odluka o izmjenama Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima  

13. Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Većem urbanom području Karlovac 

14. Zaključak  o priznanju prava vlasništva na k.č. 569/3 k.o. Nikšić 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Slunja  

Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv. Primjedbi nije bilo pa 

je Gradsko vijeće, na prijedlog predsjednika, jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju 

zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća održane 29. 09. 2021. godine. 

 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu 

vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa opširnim pisanim obrazloženjem.  

Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je predsjednicu Odbora za proračun i financije da 

upozna Vijeće sa stavom Odbora koji je na sjednici održanoj neposredno pred sjednicu  

Gradskog vijeća razmatrao prijedlog izmjena i dopuna Proračuna. 

Vesna Rendulić iznijela je kako se Odbor sastao, pregledao sve i prijedlog koji se Vijeću 

daje je taj da se isto usvoji.  

Potom je predsjednik pozvao gradonačelnicu da kratko prokomentira izmjene i dopune 

Proračuna. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić konstatira da su rashodi složeni po programskoj 

klasifikaciji te da su i prihodi i rashodi isto tako dobro razrađeni i obrazloženi u samim 
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bilješkama. Sastavni dio proračuna je i plan razvojnih programa, a ono što se može iz 

rebalansa vidjeti  je da se  prihodi  rebalansiraju sa 41 na 44 mil. kn.  

Nakon izlaganja gradonačelnice predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 

Damir Vuković pita za  firmu s kojom je raskinut ugovor za radove u Rastokama - Vodene 

tajne  da li oni moraju platiti penale u iznosu od 600.000 kn ili je to kazna, ne zna što je. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara da su oni morali dati garanciju kod  

preuzimanja radova  i  prilikom  samog raskidanja ugovora  Grad je povukao tu  garanciju 

i dio sredstava iz toga se penalizirao. 

Damir Vuković je još uočio kako treba vratiti 8 mil. kn  komunalne naknade  za poligon 

pa pita što je s tim, da li je to nešto smanjeno ili odbijeno da se neće platiti.   

Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara,  što se tiče komunalne naknade za poligon, 

da  smo ih malo prepenalizirali pa su ta sredstva na našem  računu, ali će se to tijekom 

narednog razdoblja preklopiti, oni neće uplaćivati.   

Damir Vuković je na to komentirao da znači  dogovor ostaje isti kao i prije, a od viška 

glava ne boli.  

Nitko se drugi nije uključio u raspravu pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku o 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada  Slunja za 2021. godinu na usvajanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 

2021. godinu.   

 

3. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2021. 

godinu 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu 

vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim pojašnjenjem. 

Predsjednik Vijeća pozvao je predsjednicu Odbora za proračun i financije da iznese stav 

Odbora po ovoj točki. 

Vesna Rendulić iznijela je kako  Odbor predlaže da se  Odluka o dopuni Odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu usvoji.  

Rasprave nije bilo pa je predsjednik Gradskog vijeća dao Odluku o dopuni Odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu na usvajanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika prisutnih na sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće sa 11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu. 

 

4. Odluka o izmjeni  Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2021. godini 

Prijedlog Odluke o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Slunja u 2021. godini vijećnicima je dan u materijalima zajedno sa pisanim obrazloženjem. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je ista zaključena, a potom 

je predsjednik dao Odluku o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2021. godini na usvajanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Slunja u 2021. godini. 

 

5. Odluka o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini 

Tekst Odluke o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2021. godini vijećnici su dobili u materijalima uz pisano 

pojašnjenje. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik zaključio 

raspravu i dao Odluku o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini na usvajanje.  

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini. 
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6. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2021. godinu 

Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2021. godinu sa pisanim 

obrazloženjem dana je vijećnicima u materijalima. 

Na sjednici nije vođena rasprava pa je predsjednik Gradskog vijeća dao Odluku o 

izmjenama Socijalnog programa za 2021. godinu na usvajanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 

2021. godinu.  

 

7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 

2021. godinu 

Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. godinu uz 

pisano pojašnjenje vijećnici su dobili u materijalima. 

Na sjednici nije vođena rasprava pa je predsjednik Gradskog vijeća dao Odluku o 

izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. godinu na usvajanje. 

Glasalo je 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA i 1 

glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Slunja za 2021. godinu.  

 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada 

Slunja za 2021. godinu 

Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja sa 

pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku o izmjenama i dopunama Programa 

javnih potreba u sportu za 2021. godinu na glasanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

sportu Grada Slunja za 2021. godinu. 

 

9. Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 

2021. godini 

Odluku o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2021. godini 

vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa obrazloženjem. 

Rasprave na sjednici nije bilo pa je predsjednik dao Odluku o izmjenama Programa 

korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2021. godini na glasanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda 

Proračuna u 2021. godini.  

 

10. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Slunja u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu 

Plan djelovanja Grada Slunja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik Gradskog vijeća Odluku o donošenju Plana 

djelovanja Grada Slunja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu dao na usvajanje.  

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o donošenju Plana djelovanja Grada Slunja u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.  

 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja nerentabilnih 

autobusnih linija u 2021. godini 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja nerentabilnih autobusnih 

linija u 2021. godini vijećnicima je dana uz poziv zajedno sa pisanim pojašnjenjem. 

Rasprava nije vođena pa je  predsjednik dao Odluku o izmjenama i dopunama Programa 

subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija u 2021. godini na glasanje. 
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Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja 

nerentabilnih autobusnih linija u 2021. godini.  

 

12. Odluka o izmjenama Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika u upravnim tijelima  

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili uz 

poziv. 

Rasprave nije bilo pa je predsjednik dao Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima na glasanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima. 

 

13. Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Većem urbanom području 

Karlovac 

Inicijativa Grada Karlovaca za ulazak gradovima i općina u obuhvat urbanog područja 

Karlovac  te prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje Većem urbanom 

području Karlovac vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 

pristupanje Većem urbanom području Karlovac na glasanje.  

Glasalo je svih 12 članova i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o davanju suglasnosti za pristupanje Većem 

urbanom području Karlovac.  

 

14. Zaključak  o priznanju prava vlasništva na k.č. 569/3 k.o. Nikšić 

Zahtjev za izdavanje isprave potrebne sa upis prava vlasništva u korist  Slave Magdića iz 

Donjeg Nikšića 33 sa dokumentacijom (geodetski elaborat, prijavni list, uporabna dozvola 

i dr.) kao i prijedlog Zaključka o priznavanju prava vlasništva na k.č. 569/3 k.o. Nikšić   

vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik Gradskog vijeća dao Zaključak o priznavanju prava 

vlasništva na k.č. 569/3 k.o. Nikšić na glasanje.  

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO 

usvojilo Zaključak o priznanju prava vlasništva na k.č. 569/3 k.o. Nikšić.  

 

 

Sjednica je završila u 14,30 sati. 

 

IZVOD SASTAVILA           PREDSJEDNIK 

Ankica Štefanac, v.r.         Jure Katić, v.r. 


