Zapisnik
sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 04. 03. 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.
Potom je pozvao vijećnike upisane za "Aktualni sat" da postave svoja pitanja.
Goran Glavurtić pozdravio je modernizaciju rada GV jer je to i bio jedan od njihovih
prijedloga sa početka mandata iz svibnja 2018. godine. Iznio je predstavku, obzirom da
mu je poslan mail od nekoliko iznajmljivača iz Udruge obiteljskog smještaja Slunj, a koju
su primili gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća, a isti nije objavljen na stranicama
grada niti se nalazi u materijalima za ovu sjednicu pa smatra nužnim pročitati ga zbog
javnosti rada Gradskog vijeća. Riječ je o predstavci Udruge obiteljskog smještaja koja se
odnosi na odluku o visini paušala, a koja je donesena na zadnjoj sjednici. U nastavku čita
tekst predstavke: "Poštovani, nakon objave snimke sa 19. sjednice Gradskog vijeća
održane dana 29. siječnja 2019. godine i njenog preslušavanja dajemo slijedeću
primjedbu. Sukladno zaključku sa Skupštine Udruge obiteljskog smještaja Slunj održane
dana 3. veljače 2019. godine želimo se osvrnuti na tijek rasprave na sjednici Gradskog
vijeća održane dana 29. siječnja 2019. godine na kojoj je tema bio paušalni porez. Kao
zainteresirana javnost dali smo svoje primjedbe i prijedlog o visini paušala i to je bio
iznos 200,00 kn po krevetu, što vam je od strane ove Udruge dostavljeno i u pisanom
obliku 3. veljače 2019. godine. Na spomenutoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici su dobili
krivu informaciju o mišljenju zainteresirane javnosti, dakle, predstavljeno im je da je
prijedlog Udruge obiteljskog smještaja bio 300,00 kn po krevetu. Mišljenja smo da većina
gradskih vijećnika nisu imali o čemu raspravljati jer se prema danoj informaciji i
mišljenju javnosti o visini paušalnog poreza u odnosu na prijedlog većine vijećnika ne
razlikuje, a zapravo oni nisu imali točnu informaciju. Nadalje, jasno nam je da se Odluka
Gradskog vijeća ne može i neće promijeniti, ali samo želimo da Gradsko vijeće ubuduće
dobije ispravnu informaciju kako bi o njoj kao takvoj mogli i raspravljati. Ne tvrdimo da
je pogreška bila s namjerom, ali budući da smo pratili sjednicu i uočili pogrešku
smatramo da smo na nju dužni upozoriti. Također se nadamo da ova naša primjedba
neće utjecati na našu buduću suradnju jer mišljenja smo da se suradnja gradi upravo na
iskrenom i korektnom odnosu. U Slunju, 20. veljače 2019. godine".
Gradonačelnik je pojasnio kako su gospodin Marinko i ekipa koji su bili prvi puta kod
njega neke stvari dogovorili i išlo se sa tim prijedlogom na savjetovanje, nakon
savjetovanja su ponovo sjeli, prije same sjednice Vijeća i prije samog donošenja odluke
gdje su usuglasili što će biti stav Grada, Grad nije insistirao na 400 kn nego na 300 kn i
sve je to i prošli puta objasnio. Istina je kaže da se njih 29 javilo na savjetovanje, ali g.
Marinko je znao i bio je upoznat sa stavom Grada. Potvrdio je kako su poslali i službeni
dopis , ali nije smatrao da mora bilo što odgovarati. Odluka Gradskog vijeća je takva,
ne mora značiti da će takva biti vječno, sve se može mijenjati pa i odluka GV, ali za sada
će biti tako, istaknuo je.
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, Gordana Kovačević –
ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj i Nikolina Paulić – direktorica KD LIPA d.o.o. 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 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 19. sjednice Gradskog vijeća
2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u Dječji vrtić Slunj
3. Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Slunj za stjecanje imovine veće
vrijednosti
4. Odluka o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za
koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja
5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. 07. – 31. 12. 2018. godine
6. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara na području Grada Slunja za 2018. godinu
7. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2019.
godinu
8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 2018. godinu
9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Slunja
10. Odluka o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja u 2019. godini
11. Odluka o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade
12. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže
Gradonačelnik u 2019. godini

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv. U raspravi je vijećnik
Goran Glavurtić zatražio da se u zapisniku naprave dvije ispravke i to na stranici 3.
ispraviti prezime "Flanjak" u "Fanjak", a na kraju 10. str. u zadnjem redu umjesto riječi
"pod zemljom" staviti "na zemlji".
Primjedbe su prihvaćene i u tom će se smislu ispraviti tekst zapisnika.
Nakon toga predsjednik je dao zapisnik na usvajanje.
ZA zapisnik je glasovalo svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
jednoglasno usvojilo zapisnik sa 19. sjednice održane 29. siječnja 2019. godine.
2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti
pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
Dječji vrtić Slunj vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu zaključio te dao Pravilnik na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u Dječji vrtić Slunj.
3. Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Slunj za stjecanje
imovine veće vrijednosti
Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Slunj za stjecanje imovine veće
vrijednosti vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu zaključio i dao Zaključak na usvajanje.
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Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Slunj za stjecanje imovine veće
vrijednosti.
4. Odluka o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili
životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu
uzgoja
Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja
za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja vijećnicima je dan uz
poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o zabrani uvođenja u okoliš modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je
izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja.
5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. 07. – 31. 12. 2018.
godine
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07. – 31.12. 2018. godine vijećnici su
dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić se obratio gradonačelniku: "Gospodine gradonačelniče, vi u svom
Izvješću o radu za drugu polovicu 2018. godine spominjete pripremu i realizaciju
projekta izgradnje potpornog zida na gradskom igralištu kao i to da isti nije prošao na
natječaju pa je realiziran vlastitim sredstvima. Čijim sredstvima? Sredstvima gradskog
proračuna, sredstvima poreznih obveznika?! Da li će se na ovom potpornom zidu, tribini
prodavati nekad ulaznice ili možda naplaćivati parking? Jasno je da neće. Stoga se
postavlja pitanje kako vi upravljate resursima. Ulažete u nešto što neće donijeti nikakav
prihod u gradski proračun. To je rasipanje novca, doslovno bacanje. Bilo bi kud i kamo
bolje da ste izgradili projekt gradskog stadiona npr. da ste se natjecali na konkretan
projekt ili natječaj koji bi u budućnosti donosio kakav takav prihod u gradsku blagajnu.
Prava je istina da ste išli u realizaciju ovog potpornog zida kako bi izbjegli eventualnu
tužbu sugrađana zbog dugogodišnjeg nerješavanja problema slivnih voda. Nadalje,
spominjete projekt uređenja mjesnog doma Nikšić koji također nije prošao na natječaju.
Zašto njega niste uredili iz sredstava gradskog proračuna? Građani bi od toga imali neku
korist za razliku od ovog potpornog zida, tribine. Kada smo kod mjesnih domova, odbora
ponovit ću pitanje od početka mandata, zašto se dvije godine od lokalnih izbora ne
održavaju sastanci MO Slunj, osim konstituirajuće sjednice nije se održala ni jedna radna
sjednica MO Slunj i dalje komunicirate samo sa predsjednicima mjesnih odbora koji ne
održavaju sastanke sa članovima, a na lokalnim izborima izabrano je 57 članova sa
predsjednicima u 11 mjesnih odbora. U vašem izvješću o radu se spominje kako
priprema i kandidatura projekta II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada
Slunja na natječaju Ministarstva graditeljstva nije prošla. Što planirate s tim? Realizirati
isto iz gradskog proračuna?! Nadalje, spominje se izrađeni plan čišćenja u zimskim
uvjetima i potrebe korekcije plana. Evo vam korekcije plana, Stara ceste, Ivana Trnskog,
Gornja Glina, gdje god je malo veća uzbrdica ili nizbrdica ralica ne ide. Navodite da kroz
aktivnosti Odsjeka za društvene djelatnosti provodite Zakon o pravu na pristup
informacijama. Zahtjev o pravu na pristup informacija, kolegica Nikolina je poslala upit
prema Radio Slunju, u zakonski predviđenom roku od 15 dana nije dobila odgovor, tek je
dobila nakon žalbe upućene gradskoj upravi. Pitanje koje sam postavio na početku
mandata vezano za potrebe organizacije koncerta Thompsona, koja tvrtka je bila
zadužena za audio vizualni prijenos sa gradskog igrališta u bivšu vojarnu Kneja i zašto ne
možemo dobiti uvid u taj račun. Spominjete praćenje aktualnih natječaja, Europska
komisija pokrenula je inicijativu Wi-fi for EU, ukupno vrijednu 120 mil. Eura namijenjenu
svim građanima EU, njezinim posjetiteljima kako bi imali besplatan pristup bežičnom
internetu na mjestima javnog života, poput parkova, trgova, javnih zgrada, knjižnica i td.
Ovaj natječaj je prvi puta objavljen u studenom prošle godine, odaziv gradova i općina
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na natječaj je bio izuzetan, iz RH na natječaj se prijavilo 366 jedinica lokalne samouprave
od kojih je 224 osvojilo vrijednosne kupone u iznosu od 15.000 eura, ukupne vrijednosti
3,36 mil. Eura. Komisija je zaprimila preko 13 tisuća prijava iz svih zemalja članica od
čega je 4 tisuće prijava bilo zaprimljeno u prvih 10 sekundi od otvaranja poziva.
Europska komisija do kraja 2019.godine planira održati još 3 poziva na kojima će se
dodjeljivati vrijednosni kuponi putem Wi-fi for EU inicijative, a na kojima će jedinice
lokalne samouprave iz RH koje nisu odabrane i nisu sudjelovale u ovom pozivu moći
ponoviti svoju prijavu. Evo, ako niste do sada znali, sada znate, ali znali ste, obavijestio
sam ja uposlenike gradske uprave o ovom natječaju, a odgovor je tada bio nemamo
dovoljno kadrova ni da odradimo ovo što smo započeli. Zašto ne otvorite koje radno
mjesto u gradskoj upravi ako vam nedostaje kadrova? Karlovačka županija je osigurala 8
vaučera odnosno 120.000 Eura za provođenje projekata, vaučere su osigurale gradovi
Karlovac i Ogulin te Općine Generalski stol, Ribnik, Rakovica, Barilović, Lasinja i
Bisiljevo. Činjenica je da smo ostali bez prihoda komunalne naknade s vojnog poligona
što čini značajan prihod gradskog proračuna, a sve više projekata koji ne prolaze na
natječajima se financiraju iz gradskog proračuna. Ima li kakvog pomaka po pitanju
pokretanja ocjene ustavnosti odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji
se odnosi na komunalnu naknadu, a koji smo jednoglasno uputili iz Grada Slunja? Pred
sam kraj ovog Izvješća se spominju svakodnevni poslovi koji obuhvaćaju kontrolu,
kontiranje, knjiženje, plaćanje ulaznih računa, ugovora, zaključaka, rješenje o isplati
novčanih sredstava i sl. Da li je to razlog otvaranja natječaja za administrativnog
referenta u Pučkom otvorenom učilištu Slunj? Gospodine gradonačelniče, ipak nije sve
tako crno, ima i svijetlih točki u vašem izvješću, vidi se da ste prionuli poslu i da se neke
stvari miču s mjesta, samo se postavlja pitanje na koji način. Pravo izvješće o vašem
radu se vidi na stranicama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa kod davanja
mišljenja i konačnih odluka u smislu izricanja opomena i novčanih kazni. Ako tome
pridodam osipanje članstva vaše stranke i prelazak poštenih i čestitih ljudi u našu
stranku jer ne žele više imati posla s vama, nameće se pitanje da li je došlo vrijeme za
vašu ostavku."
Gradonačelnik odgovara g. Glavurtiću da ne zna da li bi išta po ovome i odgovarao, ali
ipak mora nešto reći, a to je da ne dozvoljava da mu se govori nešto što nema veze s
poslom. Prije svega naglašava kako je Gradsko vijeće upoznato sa svakim projektom i
sa svakim poslom koji se namjerava raditi, pa tako i sa projektom kod DVD-a,
projektom doma u Nikšiću, ništa se ne skriva i ništa se ne prešućuje. Gradonačelnik
zajedno sa službama predlaže što se treba raditi, a Gradsko vijeće o tome donosi
konačnu odluku i ništa on ne radi što sam hoće nego što se dogovori. "Dakle, ovo Vijeće
zna, a ti ukoliko nisu u toku, onda mi je žao" kaže gradonačelnik i nastavlja "Ništa ja
nisam napravio što sam baš sam htio nego što smo mi dogovorili. Gradonačelnik je taj
koji predlaže zajedno sa stručnim službama koje rade na projektima i planiraju projekte,
tako da dok sam ja ovdje tako će biti, a kada ti dođeš tu onda radi kako misliš da tebi
paše, odnosno da ćeš moći tako raditi kako si zamislio, ali za sada sam ja ovdje, na
tvoju žalost pa neće moći biti kako ti kažeš nego kako ja kažem i žao mi je da je tako."
Što se tiče same komunalne naknade podsjetio je kako je već o tome izvijestio
Gradsko viječe što je napravljeno, kakva je odluka Ustavnog suda donesena, odnosno da
je Ustavni sud donesao odluku u našu korist tako da već gonimo i drugi dio, odnosno
gonili smo i taj dio smo već riješili po pitanju ovrha nad Ministarstvom. Ne želi o tome
posebno govoriti jer je naša obveza i to grad radi i on kao gradonačelnik i cijela služba
u gradu rade na tim poslovima. Smatra da, kako on radi i da li radi dobro, ne treba
gledati toliko kroz ovo izvješće već treba gledati što se događa na terenu pa ističe :"To
što ti ne vidiš i što ti ne želiš vidjeti, a što govoriš da neki naši članovi prelaze u vašu
stranku, volio bi znati tko je taj koji je otišao u k vama u vašu stranu iz naše stranke
HDZ-a, ja o tome ne želim razgovarati jer samnom nitko nije razgovarao, koliko ja znam
takvih ljudi u gradu Slunju nema, ako ima, svaka čast. Tko želi otići može otići kud god
hoće, sve je otvoreno, stranaka ima , ne samo HDZ, ali ja mislim da iz HDZ-a nitko nije
otišao, barem službeno nije, to sigurno. Da li ću ja voditi ili ću ja podnašati ostavku, ne
vidim razloga zašto bi podnosio ostavku." O Povjerenstvu za sprečavanje sukoba
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interesa kaže kako to što je davao neke informacije o sebi, ne samo on već i puno
drugih dužnosnika, odgovarat će za ono što se smatra da nije bilo u redu, mada osobno
smatra da nekog sukoba interesa nema, ali ako se utvrdi da im, sam će za to
odgovarati. Kada je stupio na dužnost podnio je Povjerenstvu izvješće o čemu se radi,
što je kao dužnosnik imao tada, što ima čitavo vrijeme, gdje se može dogoditi spor ili
gdje se događa spor i to zajedno sa
Povjerenstvom rješava,
pozivaju ga ili
obavještavaju da li će se pokrenuti postupak ili neće. Stoga ne vidi razloga da podnosi
ostavku te zaključuje: "Po ovome kako sada ti iznosiš, tu ne bi trebao nitko ništa raditi
nego samo ti jer koliko vidim vršiš po tom gradu i zamjeraš se tim ljudima okolo, naokolo
i bilo bi bolje da se malo smiriš, da malo pogledaš i da vidiš što je korektno, a što nije
jer na ovaj način sigurno nećeš nešto postići, ali to je tvoj problem, ne moj."
Nikolina Požega se osvrnula na ovo što je gradonačelnik rekao da je prvi puta kada je
došao ovdje podnio i svoje izvješće kao dužnosnik institucijama kojima treba podnijeti, a
prije toga je rekao kolegi Glavurtiću da ne treba toliko gledati ovo izvješće koje je
podnio ovdje na sjednici pa mu odgovara da ne bi tako trebao govoriti jer izvješće je
službeni dokument i sve što radimo zapravo radimo radi nekog izvješća kojeg upućujemo
na kraju krajeva građanima. Drugo, na str. 2. pod točkom 2. Odsjek za proračun i
financije piše da se svakodnevno vrši obrada izvadaka o promjenama na stanju žiro
računa te blagajne pa tu iznosi kako je jedne prilike poslala upit Odsjeku za proračun i
financije za informaciju o stanju računu grada, tražila je uvid u dugovnu i potražnu
stranu te o kreditnim obvezama. Gospođe iz Odsjeka za proračun i financije su taj upit
proslijedile službeniku za informiranje, međutim, nije dobila odgovor u zakonski
predviđenom roku, a kada je i stigao odgovor je bio da pogleda u izvješće kada dođe na
red. Smatra da, ako se ovdje spominje da se svakodnevno prati stanje žiro računu,
onda nema razloga da se takva informacija skriva od javnosti, pogotovo ne od vijećnika
koje predstavljaju javnost. Na stranici prije gradonačelnik govori da se provodi Zakon o
pravu na pristup informacijama, pa evo iz ovoga se vidi kako se on provodi. Nije
dobila odgovor, i to u nekoliko navrata od ovog grada i od drugih gradskih tvrtki pa je
podsjetila na članak 61. Zakona o pravu na pristup informacijama koje kaže da će se
novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 kn kaznit za prekršaj fizička osoba koja ošteti,
uništi, sakrije ili na drugi način učini nedostupnim dokument koji sadrži informaciju u
namjeri da onemogući ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Gradonačelnik odgovara kako se ništa pred nikim ne krije, ne krije to niti šefica
računovodstva i naglašava "kada si nešto dobila, dobila si, da li je bilo u nekom roku ili
nije, to ne mogu tvrditi, ali dobila si informaciju koja se može dati." Vjeruje da gđa
Marija to sigurno radi po zakonu, stvarno se svakodnevno radi na tome, svaki dan
dolazi do promjene na žiro računu, računi dolaze i grad ih je obvezan podmiriti. Ponavlja
kako pravo na pristup informacijama imamo, ništa se ne krije i to je ključno i dodaje
kako svatko ima pravo smatrati radi li se dobro ili ne, može se podnositi o tome i
izvješće kome god se želi, a on za svaki svoj postupak osobno odgovara.
Nikolina Požega je na to komentirala kako službeni dokumenti postoje, i pitanje i
odgovor zabilježeni su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Zoran Ivšić ima dva pitanja za gradonačelnika, naime, svojevremeno je bilo priče o
velikom pročistaču vrijednosti oko 20 mil. kn, a u zadnje vrijeme se uopće ne govori o
tome pa ga zanima u kojoj je to fazi, da li će od toga što biti. Drugo, zanimaju ga ovi
radovi koji se događaju u ulicama u Lalić gaju, čini mu se da to nekako ide puževim
korakom pa pita zašto to tako sporo napreduje. Vjeruje da ljudima koji gore žive to
počinje predstavljati pomalo i problem.
Gradonačelnik je, što se tiče pročistača, rekao kako je bilo u planu da ide u
aglomeraciji, ali se odustalo od toga zato što je sada konačno pri kraju sam projekt
pročistača i nada se da će do 1. 5. već puno toga biti poznato, a moguće da će se do
tada već znati tko bi mogao raditi taj dio posla. Vjeruje da će 1.4. biti raspisan natječaj
vezano za samog izvođača pročistača, pročistač će se raditi po FIDIC pravilima, tzv.
žutoj knjizi, onaj tko dobije posao na natječaju taj je dužan ishoditi građevinsku dozvolu i
taj drugi dio dokumenata. Dakle, pročistač bi trebao biti svakako ove godine, danas je
dobio obavijest, sa Hrvatskim vodama je usuglašeno da bi to trebalo biti sufinanciranje
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sa njihove strane. Da se išlo preko aglomeracije to bi trajalo 2,3 godine, odnosno ti
projekti se sigurno neće toliko dugo moći realizirati, a pročistač treba što ranije i moguće
je da će se već ove godine početi sa radovima, takvo obećanje ima od projektanata i
konzultanata,
direktora Hrvatskih voda.
Kada je u pitanju Lalić gaj, odnosno
kanalizacija u Lalić gaju kaže kako je u subotu obišao radove, sporo ide jer je velika
dubina i tvrda stijena skoro na cijelom potezu koji se sada radi, odradili su 100 metara
na dubini 4,5 i više. Svugdje na dubini većoj od 2 metra je jako tvrda stijena i izvođači
se nisu tome nadali, ali obećavaju da će to u roku napraviti. Razgovarao je i sa nadzorom
i dali su mu do znanja da se to odvija onako kako bi otprilike i trebalo ići. Rok je trebao
biti 30. 6, boji se da će to biti malo kasnije, ali će biti riješeno.
Goran Glavurtić poziva gradonačelnika, s obzirom na izjavu da se drži zakona i da ništa
ne skriva, da u materijalima za slijedeću sjednicu pošalje pisani odgovor kojoj tvrtki i u
kojem iznosu je isplaćen audio-vizualni prijenos sa gradskog igrališta, znači koncerta
Thompsona u Kneju.
Gradonačelnik mu odgovara da ti dokumenti postoje, da je račun sigurno plaćen, nije
siguran kako se zove firma, ali misli da je iz Karlovca ili Duge Rese.
Goran Glavurtić iznosi kako je odmah po samom događaju bio u gradskoj upravu u
računovodstvu, neće imenovati uposlenike gradske uprave, rekli su da mu da ne smiju
dati uvid u taj račun niti te podatke bez gradonačelnika, pa ga sada ovim putem javno
poziva da mi u pisanom obliku dade odgovor na to pitanje u materijalima za slijedeću
sjednicu.
Gradonačelnik je ponovio da je to plaćeno, je li plaćeno od strane Ministarstva obrane
ili od strane Grada, da li je bilo to zajedničko sufinanciranje organizatora koncerta, ne
može sada tvrditi, ali će biti o tome informacija.
Gorana Glavurtića konkretno zanima samo onaj koji je plaćen sa konta Grada za tu
uslugu, znači audio vizualni prijenos sa gradskog igrališta u Kneju.
Gradonačelnik mu odgovara da će to biti pripremljeno.
Hrvoje Paulić ne vidi da li se što radilo i da li se što planira raditi sa Slivom D.
Gradonačelnik iznosi kako je sliv D u aglomeraciji, u projektu Aglomeracije, a to znači
odvodnja užeg grada i dijela grada i taj sliv ide u tom pravcu. Dodao je kako bi se već
započelo sa radovima da nije došlo do nekih razilaženja po pitanju zaštitara i zabrana,
odnosno vraćanja na prvi projekt i sada će aglomeracija pokazati kuda će ići.
Više se nitko nije uključio u raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Izvješće o
radu Gradonačelnika za razdoblje 1.07.-31.12.2018. godine na usvajanje.
U trenutku glasovanja u vijećnici je nazočno 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je
Grada vijeće sa 13 glasova ZA i 2 glasa PROTIV usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika
za razdoblje 01.07. – 31.12. 2018. godine.
6. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2018.
godinu
Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara na području Grada Slunja za 2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu zaključio i potom dao Izvješće na usvajanje.
Glasovalo je ukupno 15 vijećnika koji su u trenutku glasovanja bili i vijećnici i predsjednik
konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara i
provedbi Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za
2018. godinu.
7. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada
Slunja za 2019. godinu
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2019.
godinu vijećnicima je dan u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić je kod ovog Provedbenog plana pod točkom 3. dao poseban naglasak
kako je, u slučaju požara, sve dojave potrebno uputiti Županijskom vatrogasnom
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operativnom centru pozivom na broj 193. Ovo napominje zbog jednog nedavnog požara
koji se dogodio u Primišlju. Naime, više sugrađana, a i sam osobno je pozvao
zapovjednika DVD-a Alena Holjevca i pitao ga je li upoznat sa požarom kod šternje u
Primišlju, umjesto da su odmah pozvali 193. Zapovjednik DVD-a Alen Holjevac zamolio
ga je da to prijavim na PP Slunj što je i učinio. Obratio se građanima: "Poštovani građani
koji nas pratite putem medija apeliramo vas ukoliko primijetite požar pozovite 193 kako
bi spasili nečiju imovinu, nemojte čekati da požar izmakne kontroli, tada je već
prekasno." Nadalje, točku 9. također smatra izuzetno bitnom u smislu osiguravanja
adekvatne protupožarne zaštite višestambenih zgrada na području grada Slunja. Pita
imaju li višestambene zgrade u Slunju na stubištima vatrodojavni alarm u slučaju
požara, odnosno ide li se u tom smjeru. Do sada ta mogućnost nije bila, a zadnji puta na
sjednici su saznali o toj mogućnosti pa pita da li je u planu ugradnja istih i spajanje na
mrežu vatrodojavnog sustava.
Ponovio je, na poziv predsjednika, konkretno pitanje za odjel stambenog unutar KD
Lipa, da li su razgovarali sa predstavnicima stanara i DVD-om
u smislu izrade
vatrodojavnog sustava gdje bi se stambeni objekti spojili na DVD.
Nikolina Paulić je izvijestila kako su početkom 2. mjeseca imali sastanak sa DVD-om i
svim predstavnicima stanara i na tom sastanku imali su i tu točku dnevnog reda, stanari
su obaviješteni s toj mogućnosti. Stanari su za sada na svaki kat svojih zgrada
postavili vatrogasni aparat što su po zakonu i dužni i na tom sastanku je samo
dogovoreno da će DVD svaku zgradu odnosno svakog predstavnika stanara obučiti kako
se radi sa aparatima i što moraju učiniti prilikom prvog požara. Nisu se dogovarali oko
vatrodojavnog sustava nego samo edukacija u smislu kako spriječiti požar i kako
postupiti dalje.
Goran Glavurtić pita imaju li u planu tijekom ove godine raditi na rješavanju
vatrodojavnog sustava, odnosno spajanja višestambenih objekata s DVD-om.
Nikolina Paulić odgovara da nemaju to u vidi te da to nije ni bila tema razgovora.
Milenko Bosanac kaže kako smo svjedoci velikih požara ovih dana, naša je županija
jedna od vodećih županija po požarima u veljači, a nastavlja se to i u 3. mjesecu pa
apelira na građanstvo da ne pale strništa, odnosno da spaljivanje tog materijala koje
namjeravaju paliti bude pod kontrolom. Koliko ima informaciju za idući mjesec je
zabranjeno paljenje strništa i po prvi puta će oni kao lovci početi sa naplatom šteta koje
su učinjene lovištima. Poznato je da se u 3. i 4. mjesecu sva divljač koti i da mladi
ostaju u travi dok ne stasaju, pa zbog požara imaju tu određenih šteta. U zadnjih 15
dana imali su 2 velika požara što znači da su štete već učinjene pa će podnijeti prijavu
protiv NN počinitelja, ako se zna tko je onda će se podnijeti prijava protiv onog tko je to
palio. Apelira u ime 3 lovačka društva na sve da se suzdrže bar ovih mjesec i po dana od
spaljivanja strništa jer osim što su do sada podnosili kaznene prijave samo za lovno
gospodarske objekte, sada će i za divljač.
Kako se nitko više nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i dao Provedbeni
plan na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za
2019. godinu.
8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za
2018. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 2018. godinu vijećnici
su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić iznosi kako se u samom uvodu ovog Izvješća o provedbi Plana
gospodarenje otpadom pod točkom 1. u trećem odjeljku spominje kako se pristupilo
ažuriranju odnosno izradi Plana za razdoblje 2018. – 2023., da je isti donijelo Gradsko
vijeće na 11. sjednici 11. rujna prošle godine pa je tu naglasio kako su vijećnici Živog
zida tada jedini glasali protiv, a ovako ispada da je doneseno jednoglasno. Nakon toga je
donesen i revidirani plan sa svrhom usklađivanja s odredbama propisa na što su
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upozoravali. Pod točkom 2. obaveze JSL spominje se javna usluga prikupljanja bio
razgradivog otpada. Ponovio je pitanja gdje su komposteri. Nadalje, za odvojeno
prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike tekstila, pita kako, kada, gdje i
odgovara, u Kneji, površno. Smatra kako se sve što se radi,
radi
na način da se
zadovolje administrativni kriteriji, a učinkovitost se stavlja u drugi plan. Zanima ga kada
ćemo dobiti kante za odvojeno sakupljanje otpada, naljepnice za iste, izgraditi reciklažno
dvorište i td. jer rokovi su poznati. Zna da će odgovor biti da se čekaju natječaji.
Nastavlja kako smo imali novce za sanaciju Pavlovca 2005. i 2006. godine, nismo ih
iskoristili zbog dugogodišnjeg nerješavanja imovinsko pravnih odnosa pa za posljedicu
imamo gubitak odlagališta i vrlo vjerojatno ćemo svoje smeće odvoziti u Rakovicu koja
je od tada do danas izgradila 4 sanitarne kasete, a mi niti jednu. "Nerad, nebriga,
neučinkovitost" kaže i nastavlja "Da li će netko zbog toga odgovarati, neće, pojeo vuk
magare". Posljedica će biti povećanje cijene odvoza otpada na koju gradski vijećnici ne
mogu utjecati jer cjenik donosi direktorica, a usvaja gradonačelnik i na to su upozorili
prilikom donošenja Odluke u kojoj je pisalo, odnosno nije pisalo što sve spada u
troškove, a troškovi odvoza smeća će rasti proporcionalno istim, tu cijenu će u konačnici
platiti građani. "Tablice u ovom izvješću
su nepotpune, reciklažno dvorište za
građevinski otpad nije izgrađeno, broj ilegalnih odlagališta raste, jedan komunalni redar
nije dovoljan, sve u svemu vodimo utrku s rokovima, direktorica radi s onim što ima i
kako najbolje umije, par pohvala za nju, molim da se očituje o iznesenom", završio je.
Nikolina Paulić odgovara kako nisu čekali više natječaj Fonda za zaštitu okoliša već su
zajedno sa Gradom krajem prošle godine kupili uređaj za barkodiranje kanti i sve što je
potrebno za to, započeli su sa barkodiranjem postojećih kanti koje se nalaze kod njih u
dvorištu (kante od 80 l koje još nisu podijeljene građanima), a nakon toga nastavljaju
da barkodiranjem svih ostalih kanti koje se nalaze kod privatnih i poslovnih korisnika, a
građani će o tome biti obaviješteni. Vezano za odvajanje otpada iznosi kako su krajem
prošle godine nabavili 4000 kom. vrećica za recikliranje papira i kartona, isto tako su
nabavili vrećice za skupljanje posebnih kategorija, staklo i plastiku, vrećice su
nabavljene, plaćene sredstvima iz naplate odvoza komunalnog otpada, iz sredstava LIPE,
i spremne su za podjelu odnosno dijelit će se sukladno odvozu otpada, biti će dostatne
za godinu dana, vrećice su volumena 120 litara. U dopisu kojeg će dobiti svi korisnici biti
će objašnjeno što se smije staviti u koju vrećicu, kojim danom će se te vrećice odvoziti i
sve ostalo što bude potrebno. Što se tiče kompostera rekla je kako su 2014. godine
kupili 30 kompostera putem Fonda za zaštitu okoliša i isti su putem javnog natječaja
podijeljeni, a preko Grada su prošle godine kandidirali za još 200 kompostera za kupnju
putem Fonda za zaštitu okoliša, 50 kontejnera za poslovne korisnike za razdvajanje
papira i kartona i 40 kontejnera za plastiku i staklo. Fond je odobrio nabavu kontejnera,
ali je za sve u RH odbio nabavu kompostera, sada očekuju javni natječaj da Fond objavi
da se kontejneri kupe i proslijede im procedurom kojom je Fond propisao. Što se tiče
Kneje, rekla je kako na njihovim stranicama piše u koje doba svatko može dovesti
otpad i građani se stvarno s time služe, prezadovoljni su i oni i građani. Do izgradnje
reciklažnog dvorišta to je najbrži i najbolji način koji su mogli osigurati da građani mogu
u svakom trenu dovesti vrstu otpada koju ne mogu baciti u miješani komunalni otpad i tu
imaju jako dobru suradnju s građanima, građani točno znaju što u Kneju mogu dovesti
i kada. Reciklažno dvorište je gradski projekt.
Anđelka Jurašin Vuković je najprije odgovorila g. Glavurtiću što se tiče same forme
pisanja bilo kojeg gradskog akta, naime, za akt koji se donese na Gradskom vijeću kaže
se da je usvojen, ne piše se nikada sa koliko je glasova protiv, za, suzdržano, to se u
dosadašnjoj praksi nikada nije pisalo i to znači da je Plan gospodarenja otpadom Grada
Slunja tada usvojen i on se kao takav piše. Što se tiče tablica za koje je rekao da su
nepotpune potvrđuje da jesu iz razloga što je svih ovih godina Izvješće o izvršenju
plana gospodarenja otpadom bilo na tri stranice, a ove su godine u relativno kratkom
roku morali popuniti ga prema predlošku kojeg su dobili od Karlovačke županije pa su
onda tako i napravili. Istaknula je kako je za reciklažno dvorište prošle godine ishođena
projektna dokumentacija, dobivena je građevinska dozvola, sve je pravdano Fondu za
zaštitu okoliša koje nam je sufinanciralo 40.000 kn za projektu dokumentaciju i taj
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ugovor je završen, kandidiran je projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta na EU mjeru i
prema saznanjima koje sada imamo, s obzirom na ocjenjivanje po fazama, reciklažno
dvorište bi trebalo biti financirano. Naglasila je da se baš dosta radi što se tiče
gospodarenja otpadom, naravno, uvijek bi se moglo više, ali jednostavno ide kakvom
fazom i načinom kako se to trenutno može. Što se tiče Pavlovca kaže kako se uvijek
vraćamo na onaj 1,5 mil. kn koji smo dobili 2005. godine , ali to je ništa jer je sanacija
koštala 10-14 mil. kn, znači nije bila zatvorena financijska konstrukciju, što znači, ako
to ne prati Fond za zaštitu okoliša, onda gradonačelnik i Gradsko vijeće trebaju reći da
se otvara nova kaseta koja će se plaćati iz vlastitih prihoda, pa se postavlja pitanje da li
bi to bilo opravdano, odnosno ne zna kako bi se onda gledalo na to.
Goran Glavurtić je pojasnio zašto stalno poteže pitanje Pavlovca odnosno zašto je to
bitno. Naime, u istom vremenskom periodu Općina Rakovica sagradila je 4 sanitarne
kasete, Grad Slunj ni jednu i to je osnovni razlog zašto smo mi izgubili odlagalište i zašto
ćemo smeće voziti tamo. Pita direktoricu ili gradonačelniče mogu li mu odgovoriti kada
će se donositi novi cjenik o odvozu otpada u Slunju i okvirno datume kada bi trebali
dobiti te nove kante, vrećice.
Nikolina Paulić odgovara kako je podjela vrećica već krenula, komposteri nisu
nabavljeni odnosno neće biti nabavljani putem Fonda za zaštitu okoliša, morat će vidjeti
tijekom ove godine kako će se rješavati komposteri. Dvjesto kompostera koje su tražili
zadovoljili bi sve potrebe što se tiče grada odnosno užeg urbanog dijela jer se tu nema
gdje odložiti kompost, dok svi koji žive izvan grada i imaju okućnicu imaju i mogućnost
odlaganja tog otpada na svoju parcelu. Što se tiče cjenika o odvozu i skupljanju otpada
ovaj tren ne može reći kada će ići cjenik na usvajanje, on je pripremljen, ali još nemaju
informaciju koliko će koštati trošak odlaganja u Rakovici.
Predsjednik Vijeća se uključio sa nekoliko rečenica oko sanacije Pavlovca obzirom da
je u to vrijeme bio gradonačelnik pa dobro pozna činjenice i slijed događanja. G.
Glavurtiću odgovara da nije u pravu kada govori o neradu gradske uprave, gradskih
službi, jer
u isto vrijeme, kada se krenulo u projekt sanacije deponija Pavlovac,
Rakovica je krenula sa sanacijom svog deponija. Nesreća je bila utoliko što su na
području obuhvata deponija Pavlovac bile 3 parcele državnog zemljišta na upravljanju
Hrvatskih šuma i jedna parcela u privatnom vlasništvu. Parcelu u privatnom vlasništvu
Grad je otkupio, znači, ono što je bilo do Grada, to se tada i riješilo, raspisan je i
natječaj za izradu dokumentacije i izrađena je projektna dokumentacija. Iz Grada je
otišao 2013. godine i do tada se nije riješila državna imovina, 2012. godine je Fond za
zaštitu okoliša preuzeo obvezu da će oni preuzeti projekt i da će riješiti imovinsko pravne
odnose. U to vrijeme bio je u to uključen čak i Centar za gospodarenje otpadom, dakle,
inicijativa, dobra volja i sve što su i Grad i gradske službe trebale uraditi, tada i kasnije
su uradili, sve što je bilo u moći gradonačelnika, uređeno je. Mišljenje je da se, kako je
dolazio koji ministar, tako mijenjala strategija gospodarenja otpadom i danas je to što
je. Još je jednom demantirao tvrdnju da je bilo propusta, nerada, neaktivnosti, nemara
sa strane i gradske uprave i gradonačelnika.
Goran Glavurtić komentira kako su se ti imovinsko pravni odnosi rješavali 7 godina.
Predsjednik Vijeća kaže 11 godina i dodaje da to, na žalost, ni gradonačelnik niti bilo
tko iz gradske uprave nije mogao riješiti, da je bilo privatno vlasništvo grad bi sigurno i
te tri čestice otkupio.
Gradonačelnik dodaje kako je prije to bio Ured državne imovine, a sada je Ministarstvo
i da su toliko bili ažurni da su to riješili nešto prije nego je on došao za gradonačelnika,
ali tada više nisu dozvolili da se ide u izgradnju dodatne kasete. U nekoliko navrata su
bili u Ministarstvu, obećali su da će to ići i na kraju se odustalo, nisu htjeli dati 9 mil. kn
za tu jednu kasetu, a Grad nema toliko svojih sredstava. Sada se ide u pravcu da na
cijelom prostoru KŽ ostanu 3 odlagališta (Karlovac, Ogulin, Rakovica) koja imaju donekle
riješeno, mada Ogulin nema riješeno puno toga, ali ima veliki prostor pa su ostavili
Ogulin, Grad Slunj ima odlagalište na udaljenosti na kojoj je bio i Pavlovac, dakle na
Ćuić brdu pa će se vjerojatni ići u tom pravcu. Dodaje kako Babina gora ide u dobrom
pravcu da se završi tako da bi mi mogli uskoro ići na to odlagalište, a na Pavlovcu će biti
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jedna pretovarna stanica, u planu Kodosa su tri pretovarne stanice i to u Ogulinu,
Slunju i Karlovcu.
Goran Glavurtić pita ima li informaciju koliko će Grad Slunj odnosno LIPA godišnje
plaćati Općini Rakovica za zbrinjavanje svog otpada.
Gradonačelnik odgovara da još nemaju takvu informaciju, vjeruje da će Ministarstvo
odrediti tu cijenu, biti će zajedno uključeni pa će se vidjeti.
Nikolina Požega podsjeća na odluku koju je Gradsko vijeće izglasalo na 18. sjednici o
mjerama za sprečavanja nepropisno odbačenog otpada, gdje je kao mjera naveden
sustav evidencije nepropisno odbačenog otpada, a gdje je iz uprave objašnjeno da će
građani za prijavu moći koristiti obrazac i poslati ga ili osobno predati Gradu, obrazac je
vidljiv i na web stranici i svatko ga može preuzeti i koristiti pa je njeno pitanje koji će
biti prvi korak Grada nakon što zaprimi neku prijavu.
Anđelka Jurašin Vuković odgovara da je to izlazak na teren, a gradonačelnik dodaje
sanacija tog odlagališta.
Nikolina Požega pita da li će to biti u smislu da će se prvo kontaktirati neki vlasnik tog
zemljišta na kojem je otpad nalazi.
Anđelka Jurašin Vuković odgovara da na bilo kakvu prijavu prvo komunalni redar
treba izići na teren i vidjeti što, napraviti svoju evidenciju i onda postupati po zakonu.
Nikolina Požega pita što ako Grad uopće ne zaprimi niti jednu prijavu
Anđelka Jurašin Vuković odgovara da onda nema postupanja.
Nikolina Požega na to komentira da onda imamo slučaj da nemamo sustav jer
nemamo dionike koji prijavljuju.
Anđelka Jurašin Vuković pita što bi onda trebali sami gledati i prijavljivati gdje što
ima.
Nikolina Požega kaže naravno da ne, samo bi onda drugačije trebali provoditi taj dio
zakona, možda ga ne nazivati sustavom.
Gradonačelnik se nadovezao, ako nema prijava znači da nema niti odlagališta pa onda
ne treba ništa poduzimati.
Anđelka Jurašin Vuković pojašnjava kako je to zakon tako postavio, uzimamo neke
odredbe iz zakona pa ako se kaže da je to sustav zaprimanja onda je to sustav. Može se
reći da je to evidencija, ali radi nekakve jednoznačne provedbe Zakona u cijeloj državi
bolje da se koriste neki zakonski termini.
Nikolina Požega je još dodala kako se i dalje nada da će ovaj grad jednom ići u tom
smjeru informacijskog sustava jer onda će zbilja imati smisla, struka to govori. Vezano
za web stranicu KD LIPA gdje je vidjela da je utrošeno 2.000 kn pa kaže da su to
nekakve cifre koje su se plaćale za izradu web stranice možda u 2005. ili 2010. godini, a
mi živimo u 2019. godinu i danas te stranice koje doprinose poslovanju firme ili gradova
ili bilo kakvih drugih institucija koštaju puno više. Stranicu je pogledala i nema ništa
protiv, lijepo izgleda, ali ne vidi funkcionalnosti. Neki su ljudi govorili da linkovi ne rade,
pa je provjerila to osobno, oni rade, ali sadržaj se izbacuje niže nego što je sam link pa
su ljudi pretpostavili da to ne radi. Ista je stvar, smatra, za formiranje novog modula
gdje ispada da je to ne zna kakav modul formiran na gradskoj stranici, a to je 5,6
složenih rečenica na koje se može kliknuti pa se otvore sve naše odluke i td. Stoga jedini
komentar koji bi rekla je "koliko košta toliko i vrijedi".
Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i potom dao
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja u 2018. godini na
usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14
glasova ZA i 2 glasa PROTIV usvojilo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Grada Slunja za 2018. godinu.
9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Slunja
Odluku o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Slunja vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu zaključio i potom dao Odluku na usvajanje.
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Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Slunja.
10.Odluka o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2019. godini
Odluku o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Slunja u 2019. godini vijećnici su dobili na klupe kao zamjenu za odluku dostavljenu u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja u 2019. godini.
11.Odluka o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade
Odluku o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade.
12.Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom
samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2019. godini
Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže
Gradonačelnik u 2019. godini vijećnicima je dan u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Zaključak na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno
raspolaže Gradonačelnik u 2019. godini.
Sjednica je završena u 15,00 sati.
IZVOD SASTAVILA:
Ankica Štefanac. vr.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Bogović, vr.
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