Zapisnik
sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 20. 11. 2018. godine u
vijećnici.
Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio sve
nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i djelatnike gradske
uprave, direktore i ravnatelje tvrtki kao i slušatelje Radio Slunja.
Potom je pozvao vijećnike upisane za "Aktualni sat" da postave svoja pitanja.
Goran Glavurtić je iskoristio prvo pitanje za apel gradonačelniku da se postavi
prometno zrcalo kod trgovine u Malom Vukoviću iz sigurnosnih razloga. Naime, tamo se
učestalo parkiraju vozila ispred trgovine čime se smanjuje preglednost prilikom
uključivanja u promet na županijsku cestu. U zimskom periodu kada ralice zguraju snijeg
sa strane preglednost je još i manja. Pita može li se što učiniti po ovom pitanju.
Gradonačelnik odgovara da je moguće, predsjednik MO mora doći i donijeti svoj
prijedlog koji će se onda razmotriti, a kako je to županijska cesta morat će se i s njima
kontaktirati.
Goran Glavurtić iznosi kako se drugo pitanje gradonačelniku odnosi na nedavnu
prodaju službenog vozila grada Slunja, Volkswagen passat pa pita može li dobiti pisani
odgovor o troškovima servisiranja istog u zadnjih godinu dana i uvid u račune koji se
odnose na isti.
Gradonačelnik odgovara da može.
Goran Glavurtić kao slijedeće iznosi da mnogi zabrinuti građani ovih dana postavljaju
pitanja vezana uz Melnicu. Što se tamo događa? Kažu da su isprobijani novi putovi i da je
prosječeno mnogo stabala i da se kopa, pita stoga da li je riječ o proširivanju šumskih
putova i probijanju novih, da li to rade Hrvatske šume ili netko drugi.
Gradonačelnik iznosi kako osobno ne zna ništa o tome, vjeruje da to rade Hrvatske
šume koje imaju svoj plan i vjerojatno su po planu na Melnici. Navodno je čuo da je
nešto posječeno, odvezeno, a što se stvarno tamo događa, ne zna. Sve što se radi, radi
se na državnim šumama, ne privatnim. Ne zna niti da li probijaju nove putove ili ne.
Goran Glavurtić pita može li zamoliti pisani odgovor na ovo pitanje.
Gradonačelnik kaže kako će se morati onda tražiti odgovor Hrvatskih šuma.
Diana Cindrić iznosi kako ima potrebu sve upoznati da u njenoj i našoj blizini žive
poneki ljudi koji svoje frustracije rješavaju na način da zlostavljaju životinje, muče ih ili
čak pucaju u njih. Naime, takav jedan bolesnik, kojeg po njenom mišljenju treba
smjestiti u psihijatrijsku ustanovu, u petak je u noći najvjerojatnije iz zračne puške
pucao u njenog psa. Pas je živ, ali je ozlijeđen i trpi bolove. U ovom trenutku ne umanje
svoju odgovornost u cijelom tom događaju jer je pas bio sam, nije ga tada imala pod
nadzorom, ali ni u kom slučaju nema opravdanja za osobu koja postupi na način koji je
navela. Smatra korektnim da se njima koji imaju pse ukaže na eventualne štete ili
uznemiravanja od strane njihovih pasa i pobrinut će se da se to ne događa. Samo jedan
telefonski poziv konkretno njoj, ako čovjek zna čiji je pas, bio je dovoljan da joj se kaže
"Slušaj, Dijana, tvoj pas..". Kroz njihovo je dvorište prošlo stotine pasa i nikada ni jedan
nije napravio nikakvu štetu, dođu, odu, dobiju možda koricu kruha, ali nikako nogom pod
rebra ili, ne daj bože, metak kao njihov pas. Svjesna je da neki ljudi ne vole pse, ali ne
voli ni ona neke stvari pa ne puca na njih i nastavlja: "Baš ovih dana kada se svi
prisjećamo događaja iz 1991. godine, našeg progonstva, ubijenih, zatočenih i mučenih
ljudi, ubijenih životinja od strane srbočetničkog agresora, 16. 11. 2018. godine meni
dođe kući propucan pas. Da ti se krv smrzne u žilama jer ni danas 27 godina poslije se
ne možemo u svojoj kući, u ulicama grada kojima prolazimo osjećati sigurno jer za onoga
tko je tako nemilosrdno postupio prema jednog životinji nitko ne može garantirati da
sutra neće potegnuti oružje na čovjeka. Gospodine gradonačelniče, znam da mi nemate
što odgovoriti, ovo je samo apel svima vama da pripazite i da se pokušaju naći ti ljudi
koji čine takvo zlo."
Gradonačelnik kaže kako je i sam takvog stava da sigurno nije u redu, nije korektno,
nije ni ljudski da se puca na bilo što. Prenijeti će se da se takvo nešto ne događa, ali

konkretno se ništa sada tu ne može, smatra gradonačelnik i dodaje kako bi trebalo
otkriti toga tko je to napravio. Ne zna,
možda je nehotice to napravio, a možda je i
namjerno, ako je nehotice trebao bi se ispričati, ako je namjerno sumnja da će se
ispričati.
Diana Cindrić je još iznijela kako je i za njenog prijašnjeg psa na koncu bila sumnja
na trovanje, on je imao svoje zdravstvene probleme, ali veterinar je postao dijagnozu
90% da je to bilo trovanje što znači da ipak postoje takvi ljudi . "Ako netko ima nešto
protiv mene, naravno da mi to treba reći, ja to ne znam" kaže i dodaje kako nije ni s kim
u odnosima koje smatra neprijateljskim. Kako se to pucanje dogodilo pričala je među
ljudima, priča svima jer želi zaštiti svoje životinje i tuđe jer čula je da se i drugima to
događalo.
Gradonačelnik dodaje kako je i sam isto ljut kada mu naiđe pas i oko kuće uneređuje,
ali nikad ne bi tako postupio, vjeruje da ne bi nitko. Poduzet će se nešto po pitanju
pasa lutalica, pasa koji nisu čipirani, koji slobodno šeću po gradu, a zna se čiji su.
Svatko tko ima psa morat će ga zadržati kod kuće, odnosno negdje ograđen ili u kući,
neće smjeti šetati po cesti. Ovo sigurno nije dobro, nada se da će se kroz vrijeme otkriti
tko je to napravio i volio bi da svi to znaju.
Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje 15 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 i Goran Glavurtić.
Svoj izostanak opravdala je Nikolina Požega.
Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka
Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela,
Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije,
Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj –
voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
stanovanje, Tone Butina – direktor Radio Slunja.
Zapisničar: Ankica Štefanac.
Predsjednik predlaže da se za današnju sjednicu utvrdi dnevni red kakav su vijećnici
dobili uz poziv te daje isti na raspravu.
Na predloženi dnevni red nije bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga pa je dao isti
na glasanje.
Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je "ZA" glasovalo svih 16 vijećnika i da
je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Zaključak o usvajanju zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine
Proračun Grada Slunja za 2019. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2019.
godini
6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Grada
Slunja
7. Socijalni program Grada Slunja za 2019. godinu
8. Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2019. godinu
9. Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2019. godinu
10. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2019. godini
11. Odluka o komunalnoj naknadi
12. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
13. Odluka o kupnji zemljišta u obuhvatu zone K14
14. Odluka o kupnji k.č. 586 k.o. Slunj 1
15. Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Slunja u 2018. godini
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1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća održane dana 07. 11 2018. godine vijećnici su
dobili uz poziv.
Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika ZA i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
jednoglasno usvojilo zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća održane dana 07. 11.
2018. godine.
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2018.
godine
Pisano izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 1.01.-30.06. 2018. godine vijećnici su
dobili uz poziv.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić ističe kako mu je osobno ovo izvješće kao i prethodnih godina
neprihvatljivo jer način na koji radi gradonačelnik je površan i neučinkovit, radi se
horuk, zadnji primjer je rekonstrukcija Ulice Stara cesta. Naime, prilikom izrade projekta
rekonstrukcije ulice nije predviđena gradska površina ispod Šumarije u dijelu dvije k.č. a
za izdavanje tehničke dozvole gospodin ispred prostornog uređenja nije bio na radnom
mjestu u vrijeme podnošenja prigovora. Kome se žaliti, pita i dodaje kako su svima
uređeni kolni prilazi osim konkretno njemu u cijeloj toj ulici. Također iznosi kako su
nekim susjedima rađeni prilazi do iza kuća, a da li su to plaćali oni osobno ili je iz
sredstava rekonstrukcije to napravljeno, ne zna. Ako su plaćali osobno pita iz kod
razloga se onda nije prihvatio njegov novac, da li njegov novac vrijedi manje od
njihovog.
Gradonačelnik odgovara kako ne zna tko je što dogovarao, ono što je Grad prihvatio, to
je i napravljeno i kod njega i kod drugih. Konkretno kod njegovih susjeda je prihvaćeno
da će se nešto sanirati iz razloga što smo mi i napravili nered, odnosno da bi se moglo
nešto napraviti moralo se nešto poduzeti i napravljena je određena šteta, to se saniralo,
odnosno grad je prihvatio da se to sanira. Što se radilo dalje smatra da je to dogovor
stanara i izvođača, dakle svi koji su na toj dionici htjeli nešto posebno, to se sa
izvođačem dogovaralo. Kaže kako se to sada događa i u Ulici Ivana Trnskog. Kako su
izvođači još uvijek tu uputio ga da se još uvijek s njima može razgovarati i dogovoriti što
treba, ne vjeruje da izvođači neće prihvatiti da mu nešto odrade. Ponavlja kako ono što
je Grad imao obvezu i što je dogovoreno, a to je potporni zid kojeg je trebalo sanirati,
to je I sanirano, a dalje ne zna što se događa. Što se tiče samog ureda ne zna da li je
bio gospodin tamo. Zašto je dugo trajalo to se zna, kaže, a sada se događa isto tako i u
Ulici Ivana Trnskog pa ni tu neće rokovi biti baš onako kako je planirano jer uvijek se
nešto novo pokaže i pronađe da se ne može ići baš samo tako naprijed. Vjeruje da će
sada svi zidovi u toj ulici biti konačno riješeni tako da bi ta ulica moglo dobiti određeni
kostur kako bi trebala izgledati, a kada dođu rubnjaci onda se vidi kakva je ulica.
Ponovio je kako izvođači još nisu otišli odatle, što dogovaraju s pojedincima, u to se
Grad ne miješa.
Goran Glavurtić odgovara gradonačelniku kako
zna da mu nije lako i da je u
nezavidnom položaju zbog rada bivših gradonačelnika s obzirom da ulica nema niti jednu
uporabnu dozvolu za komunalnu infrastrukturu pa je i u samoj rekonstrukciji te ulice od
planiranog jednog kopanja došlo do 5. "Zašto se to nije ishodilo prijašnjih godina su
pitanja za vaše prethodnike, ali morali bi pokazati malo više fleksibilnosti u suradnji sa
građanima koji žive u toj ulici kao i u susjednoj ulici u kojoj su sada radovi" zaključio je.
Gradonačelnik mu odgovara kako se u svakom slučaju prihvaćaju sugestije građana,
naravno ako je u domeni grada, sve drugo je na stanarima i izvođačima. "Ako negdje
dođe do nekih povišenih tonova, to se zna dogoditi. Ja sam isto kao i svi drugi, ponekad
jednostavno planeš i kažeš ono što ne bi trebao, malo sam u određenim trenucima bio i
isprovociran tako da sam možda negdje nešto rekao što nisam trebao, ali evo ja se
ispričavam u tom dijelu, mada mi obično prihvatimo ono što stranke traže, ako nešto
traže dodatno pored ovog što je predviđeno projektom imaju izvođače tu, oni su
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korektni, vidim da prihvaćaju što tko hoće, ako želi nešto netko nadoplatiti da to i
naprave".
Goran Glavurtić konkretno je, kaže, bilo obećano da će se za vrijeme asfaltiranja
Ulice Ivana Trnskog riješiti taj nedostatak s obzirom da se potporni zid nije mogao
graditi prije samog asfaltiranja Stare ceste. Zadnje što su odgovorili izvođači radova je
rečeno da to neće biti napravljeno.
Gradonačelnik mu odgovara kako nema tu informaciju, dogovoreno je da će se to
odraditi, nije bio dolje desetak dana, a izvođači još nisu otišli pa će vidjeti što se
događa.
Zoran Ivšić želi sami prokomentirati naslov gospodarstvo u ovom Izvješću, gdje se
navode ulice, potporni zid kod DVD-a, odnosno sve se stavilo pod taj podnaslov, a ne vidi
čime je izgradnja potpornog zida od pola miliona kuna pomogla slunjskom gospodarstvu.
Ne zna što će ovdje i projekt Frankopana Slunjskih jer to spada pod turizam po
njegovom. Koliko to uopće ima smisla biti objašnjeno pod naslovom gospodarstvo, pita
se, jer to s gospodarstvom nema nikakve veze. Smatra kako ni te stavke, niti ti projekti
koji su tu navedeni neće pomoći gradu Slunju, ljudima i gospodarstvenicima u Slunju jer
niti njima, a vjerojatno ni njihovim zaposlenicima neće ostati nekakva kuna.
Gradonačelnik mu odgovara kako se on baš ne bavi gospodarstvom pa onda i ne zna da
je sve što se radi u gradu bitno za samo gospodarstvo, gospodarstvo ovisi o svemu, sve
što grad odradi bitno je za gospodarstvo.
Zoran Ivšić nastavlja "Nemojte mi govoriti da ne znam što je gospodarstvo, nije baš da
ne znam ništa o životu, vjerojatno vi znate više kao gospodarstvenik, ali sam samo htio
navesti npr. projekt Dječjeg vrtića što to znači za slunjsko gospodarstvo pa Mrežnička
ulica, što znači za slunjsko gospodarstvo. OK, to je super, projekti, radi firma koja je
izvana i zaposlenici su izvana, baš osobno Slunjani nisu. Da će nekakva kuna ostati tu
od tog posla, neće, zato navodim taj primjer. Možda bi bilo najbolje da odsad ova stavka
gospodarstvo bude samo jedna crtica jer u Slunju gospodarstva praktički i nema."
Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i dao Izvješće o
radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06. 2018. godine na usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova
ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika
za razdoblje 1.01.-30.06. 2018. godine.
3. Proračun Grada Slunja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.
godinu
Proračun Grada Slunja za 2019. godini i projekcije za 2020. i 2021. godinu zajedno sa
pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv.
Na sjednici je Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za proračun i financije iznijela stav
Odbora. Istaknula je kako je Odbor održao sjednicu u većinskom sastavu, jedan član je
bio opravdano odsutan,
razmatrao je
prijedlog Proračuna za 2019. godinu
sa
projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Sjednici Odbora nazočila je voditeljica
Računovodstva i pročelnica Grada. Nakon što je Odbor razmotrio proračun jednoglasno
predlaže Gradskom vijeću da predloženi Proračun za 2019. godinu sa projekcijama
prihvati u cijelosti kako je i predloženo.
Prije rasprave predsjednik poziva gradonačelnika kao predlagatelja proračuna da upozna
Vijeće sa proračunom.
Gradonačelnik je u uvodu istaknuo kako je zakon definirao proračun, a Ministarstvo
financija je to koje daje upute, odnosno to nije naš hir, zakon je tu koji otprilike
određuje kako se proračun slaže. Pridržavamo se zakona, kaže, a kao gradonačelnik ga
predlaže, provodi ga i za njega odgovara. Ove godine se radilo dosta, ali se ipak proračun
neće ispuniti onako kako smo predvidjeli, biti će sigurno nekih neriješenih stvari. Tako
će, vjeruje, biti i slijedeće godine jer uvijek se dogodi da se nešto ne može riješiti iz koje
kakvih razloga. Proračun za 2019. godinu, a do sada nismo imali toliki proračun, planiran
je u iznosu od 57.055.000 kn iz razloga što imamo nekoliko projekata koji su vezani za
EU fondove, imamo nekoliko projekata koji su vezani za koje kakva ministarstva, nešto
projekata vezano uz Županiju i sam Grad. Dakle, kada se sve zbroji što je planirano za
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slijedeću godinu on iznosi 57 mil. kn Ne vjeruje da će biti toliko i izvršen, mada najveći
projekt koji ide iduće godine, projekt Vodenih tajni, misli da će on dobrim dijelom biti
iduće godine odrađen. Nada se da će Proračun biti zadovoljavajući, razvojni, sve je u cilju
gospodarstva i turizam je za gospodarstvo i sve grane druge su za gospodarstvo u gradu.
Grad na žalost nema mogućnosti zaposliti nikoga, to mu je žao, kada bi mogao zaposliti
zaposlio bi sve slobodne ljude, ali to Grad ne radi, to rade drugi, a Grad mora osigurati
sve što je potrebno za gospodarstvo i za sve drugo. Što se tiče ove godine rekao je kako
će to ipak na kraju biti dosta dobro odrađeno, ali ne onoliko koliko se planiralo. "Volio bi
da ovaj Proračun odradimo 100% pa da budemo na kraju jako zadovoljni, ali koliko god
bude ja se nadam da će biti zadovoljavajuće odrađeno. Predlažem ovakav proračun, ne bi
išao o stavkama niti prihoda niti rashoda, dobili ste materijale, predlažem da se ovakav
proračun prihvati jer za njega ću ja odgovarati i zajedno sa službama provoditi", zaključio
je.
Otvorena rasprava.
Zoran Ivšić pita za Razvojnu agencija Karlovačke županije koju se planira sufinancirati
sa 59.000 kn, negdje je pročitao da se ukida pa traži pojašnjenje u smislu kome se
kani subvencionirati.
Gradonačelnik odgovara kako se ukida KARLA – Razvojna agencija, ali bit će javna
ustanova koja pravno nju nasljeđuje.
Goran Glavurtić pita, što se tiče projekta "Vodene tajne Slunja", postoji li mogućnost
primanja na stažiranje. Konkretno iznosi kako je izišao natječaj Javne ustanove Natura
viva za radno mjesto u njihovoj istraživačkoj stranici na Moćanovoj strani, zadnju
informaciju ima da je to radno mjesto dobila kvalificirana osoba iz Žakanja pa se
postavlja pitanje koliko će koštati putni troškovi i smještaj te osobe iz Žakanja, a u
Slunju imamo osobu koja ispunjava sve uvjete osim radnog staža i koja naravno zbog
toga nije prošla. Zanima ga da li je moguće tu osobu uzeti na stažiranje godinu dana pa
da stekne radno iskustvo i da ostane raditi u svom gradu jer u suprotnom ta osoba
planira otići za Norvešku pa nam je to još jedan mladi čovjek u ovom gradu manje.
Gradonačelnik odgovara kako ne zna što su napravili u Javnoj ustanovi, koga su primili,
tko se sve javio na natječaj, Grad nije u to uključen, niti on osobno.
Goran Glavurtić dodaje kako se on interesirao u Javnoj ustanovi pa je dobio odgovor.
Gradonačelnik dodaje kako nema informacija tko se iz Slunja javio, ali da u Javnoj
ustanovi znaju da ta osoba koja je iz Žakanja treba dolaziti u Slunj. Pitao je koja je
to osoba iz Slunja bila, na što mu je vijećnik Glavurtić odgovorio da mu zbog zaštite
osobnih podataka to može reći poslije sjednice.
Gradonačelnik vjeruje da se i oni pridržavaju zakona, to je njihov natječaj.
Goran Glavurtić, što se tiče proračuna, ne vidi da je uvršten u proračun 2019. godine
jedan njihov dosadašnji
prijedlog pa kaže gradonačelniku kako je
time opet
izmanipulirana skupina ljudi koja razmišlja o tehnološkom napretku društva i grada u
cjelini.
Hrvoje Paulić se nadovezao na kolegu Glavurtića, naime, Javna ustanova Natura viva
je iz Karlovca i smatra da gradonačelnik može utjecati, može apelirati, može se
interesirati da se kvalificiranoj osobi iz Slunja omogući stručno usavršavanje kako bi se
takav čovjek danas sutra imao gdje zaposliti. "Vi kao gradonačelnik bi trebali malo
probati progurati domicilne ljude iz Slunja", zaključio je g. Paulić.
Gradonačelnik odgovara kako će razgovarati, sada kada zna za to, ali da može
utjecati da prime nekoga tko ne zadovoljava uvjete na natječaj, da bude taj koji bi onda
bio izložen opravdanim napadima medija, ne želi. Zna da se razgovaralo prilikom
predstavljanja "Vodenih tajni" o osobama koje su bile prijavljene, on se povukao, ne zna
o kome je bila riječ , ne zna niti što traže za to radno mjesto.
Zdenka Kovačević je dopunila kako je riječ o biologu koji mora imati jednu godinu
radnog iskustva, to je uvjet koji osoba mora udovoljavati, ako ne udovoljava onda ne
udovoljava uvjetima natječaj. Smatra kako je teško tu suditi da li je netko mogao biti
zaposlen ili nije i vjeruje da je Javna ustanova vodila računa o troškovima koje će imati
vezano uz putovanje tog djelatnika kojeg zapošljava.
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Drugi se nitko više nije javio pa je predsjednik zaključio raspravu i dao proračun na
usvajanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo 15 vijećnika od čega 14 vijećnika ZA i 1 vijećnik
PROTIV i da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Proračun Grada Slunja za 2019.
godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu
Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova
ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019.
godinu.
5. Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Slunja
u 2019. godini
Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2019. godini
vijećnicima je dan uz poziv.
Rasprava nije vođena već je predsjednik dao Program na usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2019.
godini.
6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na
području grada Slunja
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području grada Slunja
vijećnici su također dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na usvajanje.
Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 15 vijećnika odnosno
da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Program održavanja komunalne infrastrukture
u 2019. godini na području grada Slunja.
7. Odluka o usvajanju Socijalnog
programa Grada Slunja za 2019.
godinu
Prijedlog socijalnog programa Grada Slunja za 2019. godinu vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2019. godinu.
8. Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi vijećnicima je dan u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na usvajanje.
Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 15 vijećnika te da je
Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za
2019. godinu.
9. Program javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2019. godinu
Program
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2019. godinu vijećnicima je
dan u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na glasovanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2019. godinu.
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10.Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2019. godini
Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2019. godini vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na glasovanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je sa 14 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM usvojen Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2019. godini.
11.Odluka o komunalnoj naknadi
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić konstatira kako se Odluci o komunalnoj naknadi pristupilo iz razloga
jer je donesen novi Zakon o komunalnom gospodarstvu i tu nema ništa sporno, pogotovo
ako se uzme u obzir da ista nije mijenjana 11 godina. Iako se u pojedinim ulicama i
naseljima uglavnom poboljšala komunalna infrastruktura smatra da revidiranje zona nije
napravljeno na najbolji mogući način. S obzirom da se u 4. zoni koeficijent zone ne
obračunava, ne obračunava se uopće komunalna naknada zbog minimalne komunalne
opremljenosti, pita da li će i kako Grad naplaćivati komunalnu naknadu poslovnim
subjektima u toj zoni.
Gradonačelnik odgovara kako za sada nemamo takvih pokazatelja u toj zoni, tako da
su u 4. zoni stvarno naselja koja nemaju određene infrastrukture, a Zdenka Kovačević
je dopunila, obzirom da g. Glavurtić pita za poslovne subjekte, da su poslovni subjekti
razvrstani pod stavkom 2. članka 5. u dvije zone, gdje u II ZONU spadaju sva ostala
područja grada Slunja gdje se obračunava komunalna naknada za stambeni, što znači da
se neće u toj zoni naplaćivati komunalna naknada poslovnim subjektima.
Goran Glavurtić dalje iznosi da se nadao kako će prilikom izmjena ove Odluke npr. G.
Glina biti prebačena u 3. ili 4. zonu. To kaže iz razloga što tamo desetak kućanstava
uopće nema komunalnu infrastrukturu, a i dalje im se naplaćuje i zato i smatra da nije
napravljeno na najbolji mogući način revidiranje zona.
Gradonačelnik dodaje kako nikad neće biti sve kako treba, pa tako i to, ali smatra
kako se ne može reći za G. Glinu, ako ima desetak domaćinstava koja nemaju
infrastrukturu, da nemaju i ostali. Do G. Gline došlo se sa prometnicom, iduće godine će
dobiti i vodu svi u Gornjoj Glini, tako da će nešto od ovoga sigurno biti.
Goran Glavurtić se potom osvrnuo na članak 4. stavak 4. Odluke koji je po njemu
ključna stavka Odluke iz koje se vidi da je ovo prikriveni porez na nekretnine pa je u
nastavku pročitao tekst: "Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade ne dostavi
podatke potrebne za obračun te naknade ili upravno tijelo nije iz drugih razloga u
mogućnosti utvrditi površinu nekretnine, površina će se utvrditi na način da će se
vanjske mjere nekretnine (dužina i širina) pomnožiti s brojem etaža i koeficijentom". Pita
kako će se ta dužina i širina pomnožiti jedna se drugom, da li će se same primiti za ruke i
pomnožiti ili će ipak osoba zadužena za taj proces to učiniti i ako je ovo drugo u pitanju
zašto u odluci ne stoji navedeno tko je ta osoba jer piše upravno tijelo, tko konkretno, na
koji način, kojom metodologijom i u kom vremenskom periodu.
Gradonačelnik mu odgovara kako se zna tko radi u tom upravnom tijelu, ima njih
troje i netko od njih će to odraditi.
Više se nitko nije uključio u raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku o
komunalnoj naknadi na usvajanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 15 vijećnika i da je
Gradsko vijeće sa 13 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo
Odluku o komunalnoj naknadi.
12.Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
Odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade vijećnici su također dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
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Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova
ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o određivanju vrijednosti bova komunalne
naknade.
13.Odluka o kupnji zemljišta u obuhvatu zone K14
Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta u obuhvatu zone K1 4 zajedno sa grafičkim prikazom
zone vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić smatra da ova Odluka o kupnji zemljišta u obuhvatu poduzetničke
zone K14 u vrijednosti od 1.363.995 kn nije dobra u ovom trenutku kada se zna da tamo
ne postoji nikakva komunalna infrastruktura, vodovod, kanalizacija, struja kao ni most
koji bi je trebao povezivati s državnom cestom br. 1. Besmisleno je ići u kupovinu
zemljišta koje se nalazi predaleko od grada. Smatra da je neophodno prvo izgraditi
komunalnu infrastrukturu pa onda ići u otkup zemljišta kako bi se stvorili preduvjeti za
razvoj poduzetničke zone. Sama izgradnja komunalne infrastrukture bi koštala na
desetke mil. kn što je u skorije vrijeme gotovo nemoguće, pogotovo ako se uzme u obzir
manjak prihoda u proračunu Grada zbog neplaćanja komunalne naknade od strane
MORH-a za poligon Eugen Kvaternik, što su namjenska sredstva upravo za izgradnju
komunalne infrastrukture. Smatra također
da je ovo neopravdano trošenje novca
poreznih obveznika grada Slunja pogotovo ako se uzmu u obzir i prethodni pokušaji
otkupa istog zemljišta. Ne sumnja da će većina u ovom Gradskom vijeću donijeti ovu
odluku jer su za to stvoreni preduvjeti i nastavlja: "Gospodine gradonačelniče, ako ne
znate što bi sa proračunskim sredstvima napravili za boljitak grada, pitajte nas i građane
grada Slunja, postoje bolji načini za investiranje, npr. modernizacija gradske tržnice,
autobusnog stajališta, društvenog centra za mlade i sl. Predlagali smo ovih dosadašnjih
16 sjednica na desetine ideja koje bi mogle pomoći razvoju grada, ne vidim da bi ova
investicija u skorije vrijeme donijela neki prihod gradu, osim ako vi znate nešto što mi ne
znamo".
Gradonačelnik odgovara: "To što je takvo mišljenje da ovo ne bi trebalo sada ići, to
vjerojatno ne bi trebalo nikada ići po vama, ali nekoliko godina tu slušam da bi trebalo
poduzetništvo malo pokrenuti, ovdje gdje se sada ide u otkup zemljišta taj prostor je
predviđen za našu poduzetničku zonu po prostornom planu. Nećemo sada o Prostornom
planu, ali želim reći tu je već jedan dio zemljišta otkupljen i ranije. Opravdanost da je
daleko od grada i da bi trebalo prije infrastrukturu riješiti pa tek onda ići u poduzetničku
zonu, ne znam, kuda bi išli sa infrastrukturom kada ne znamo što ćemo tamo raditi.
Dakle, da bi mogao negdje krenuti moraš krenuti sa otkupom zemljišta, mada imamo
ovdje jedno 3,5 ha, ovdje sada ima 9, ukupno bi bilo preko 12 ha. Ovo neće stati na
ovome nego će se morati dogovarat sa RH vezano za dio čestica koje su između. Daljina
te zone nije neka zapreka, 2 km od grada, nije to daleko, sve ind. zone su van grada,
sada se vidi što se događa sa našom dosadašnjom ind. zonom da je naslonjena na
stambenu zonu. Što se tiče same infrastrukture mi ćemo ići polako prema tome, kada
dobijemo zemljište znat ćemo da idemo prema tamo. Nekoliko smo puta već govorili trebali bi otkupiti i napraviti neku ind. zonu, sada kada idemo u tom pravcu opet nije
dobro. Nikad neće biti trenutak da imamo toliko novaca da možemo kako hoćemo i da
sve možemo riješiti jer sigurno da ne možemo sve riješiti. Da li bi trebala tržnica, drugi
projekti, sigurno da bi, ali ako bi htjeli nešto u poduzetništvu onda moramo ići u ovom
pravcu. Smatram da grad i građani znaju da će to biti nekad ind. zona, da bi se to tamo
trebalo još i kompletirati. Da li će biti most, najvjerojatnije hoće uskoro jer je u planu
Hrvatskih cesta obilaznica koja prolazi upravo pokraj te ind. zone pa ne znam koji bi još
preduvjeti trebali biti." Kada je u pitanja sama infrastruktura ponovio da ćemo polako ići
u tom pravcu, da će se ići i sa kanalizacijom i vodom jer to je 2 km, to nije puno, sve su
ind. zone van grada te podsjetio kako je naša sadašnja zona popunjena preko 80% i tek
sada se stječu uvjeti da se može ići u izgradnju nove ind. zone.
Goran Glavurtić iznosi kako je u prometnoj strategiji Karlovačke županije nasuprot tih
čestica planirana gradnja mosta i smatra da bi to onda bio pravi potez, ukoliko je to
dogovoreno i odobreno. Međutim, obzirom da u ovom trenutku ne znamo da li će se i
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kada graditi most, to smatra promašajem. Svjedoci smo, kaže, da je nedavno na
Veljunu napravljen most, mostovi su da spajaju, ali ne vidi baš neku funkciju njegovu,
niti je napravljena pristupna, niti odstupna cesta sa istog. Ako se za taj most moglo naći
sredstava za izgradnju zanima ga zašto se godinama ne mogu naći sredstva za izgradnju
ovog mosta koji je i od velikog značaja i u turističke svrhe ovog grada jer je rasterećenje
teretnog prometa kroz centar.
Gradonačelnik odgovara kako su to planovi Hrvatskih cesta, nije to samo most, to je
cijela obilaznica koja će, vjeruje, u narednih nekoliko godina biti aktualna, ali za sada još
nije jer Hrvatske ceste imaju svoje prioritete. Kada je u pitanju Grad Slunj bitno je da se
ide na rekonstrukciju prometnice od "Slapa" do iza Obajdinove okuke, odnosno do
spajanja na proširenje ceste u Slušnici, to je i prioritet Grada, a i Hrvatski cesta.
Projektna dokumentacija za taj projekt ide odnosno vjerojatno će iduće godine biti gotov
i rekli su da bi krajem iduće godine mogli početi i sa radovima. Uglavnom je obilaznica
Slunja u planu Hrvatskih cesta stavljena pa vjeruje da će ona i ići.
Goran Glavurtić je završno istaknuo: "Apelirao bi sve gradske vijećnike ovdje nazočne
prilikom glasanja o ovoj Odluci da dobro razmisle da li je pravi trenutak za kupnju tog
zemljišta ili da ipak pričekamo par godina taj most pa da onda idemo u otkup zemljišta.
Smatram da u narednom periodu će nam trebati sva financijska sredstva da ispunimo
sve zakonske odredbe i vremenske rokove koji su pred nama po pitanju izgradnje Centra
za gospodarenje otpadom odnosno stanice za razdvajanje otpada za koju je u izradi
projektna dokumentacija nasuprot pravoslavnog groblja, a pogotovo ako smo svjesni da
ovog trenutka još uvijek nisu izišli natječaju Fonda za zaštitu okoliša i gradska tvrtka
LIPA neće biti u mogućnosti to ispoštivati ukoliko se do kraja godine ne objave natječaji."
Gradonačelnik mu odgovara kako gradska tvrtka LIPA s tim nema previše ni veze, to
ima Grad, a Grad je spreman, kada god to bude, ići u taj projekt, to je projekt Grada, ne
LIPE. Još je jednom ponovio za ind. zonu, da bi mogli razmišljati o nekim drugim
radovima i određivanju koje kakvih infrastrukturnih objekata, moramo imati prostor da
znamo prema kuda idemo, sve dok nemamo taj prostor ne vrijedi nam ići sa npr. nekom
kanalizacijom, a ne znamo prema kuda.
Goran Glavurtić je na to komentirao:"Rekli ste da se ne trebamo sekirati ni oko
Pavlovca pa smo ostali bez njega".
Gradonačelnik kaže kako bi ostali bez njega tako i tako, u Pavlovcu ćemo imati
pretovarnu stanicu koja je ovog trenutka i bitna, a da li će se Pavlovac zatvoriti ove
godine, slijedeće i za 2,3 godine to nije toliko bitno, tu je odlagalište u Rakovici koje je
kompletnije nego naše. Poduzelo se sve da bude izgrađena još jedna kazeta u Pavlovcu
do otvaranja Babine gore, nisu nam dozvolili, nije to prošlo. Nije nikada rekao da će to
biti lako i jednostavno kada je u pitanju Pavlovac, govorio je da odluka nije naša jer da je
naša, donijeli bi je ranije, to je odlučio netko drugi, ne možemo se previše oduprijeti jer
je to plan RH.
Zoran Ivšić je, kaže, jedan od najvećih zagovaratelja toga uvijek bio i ovo je stvarno
pohvalno da se krenulo u tom smjeru, samo sada je nekako došao u nedoumicu. Neka se
to otkupljuje, ali do trenutka dok ne bude taj famozni most izgrađen, ta će zona biti
prometno izolirana na neki način pa sada ne zna što bi napravio. Očekuje se da Hrvatske
ceste imaju u planu tamo raditi taj most, zna da to odavno postoji, od toga je prošlo 30
godina, a njega i dan danas nema pa ne zna koliko čovjek može biti siguran da će taj
most stvarno biti ili neće biti i ako će ga biti, kada će biti. Tu je malo u nedoumici ali
ističe: "Podržavan vas i pohvaljujem za ovo što idete u tom pravcu da se napokon
pripremi pa tko zna što nosi vrijeme. Možda se i pojavi neki investitor, možda bi se nešto
i proizvodilo, ali me muči taj most, znam i prije rata je bilo priče o tom mostu ali još nije
došao".
Gradonačelnik mu odgovara kako ga most uopće ne muči, ili trebamo imati ind. zonu
ili ne, ako je imamo dolazi se u Slunj i ide se prema ind. zoni, dakle, to nije bitno.
Obilaznica je u planu, desetak godina je od kada se otkupljivalo to zemljište, sporo to
ide kada su u pitanju Hrvatske ceste jer ima more tih projekata i svi gradovi žele neke
obilaznice, ali vidio je u planu Hrvatskih cesta da je ona tu u narednih par godina, a sada
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je ono što nas najviše interesira, a to je rekonstrukcija prometnice s nogostupom kroz
centar i do Slušnice. Ovdje trenutno most nije toliko bitan.
Predsjednik Vijeća Ivan Bogović, obzirom da na neki način zna i povijest te zone,
smatra da je sada najbolja prilika za kupovinu tog zemljišta, obzirom da slobodnih
sredstava trenutno ima. Ovo što se govori o izgradnji infrastrukture i mosta, da je to
izgrađeno vjerojatno bi iza ove brojke 15 kn stajala još jedna nula i pitanje je da li bi
grad za to imao sredstva i da li bi to uopće mogao otkupiti. Što se tiče prometne
izoliranosti pita kuda mi idemo u Ogulin, ne idemo ni preko Saborskog ni preko Karlovca
već najčešće tuda, znači da je ta zona prometno povezana. Činjenica je i ta da je preko
Korane nasuprot ove zone turistička zona. Ako se realizira obilaznica Slunja, koja, realno,
u ono vrijeme kada se radila dokumentacija za nju, dobro da se nije dogodila jer bi tada
Slunj ostao kao što danas Duga Resa, nešto gdje netko navrati slučajno, obilazi se, a od
tog vremena se napravila dobra promidžba Slunja, Slunj je postao turistička destinacija i
sada jedna obilaznica ne bi napravila veliku štetu turizmu Slunja.
Ivona Piršić je podsjetila kako smo svi bili svjedoci ove godine što je bilo sa g. Špelićem
gdje je ind. zona praktički nama pred nosom pa misli da je pametnije da je ona udaljena
van grada i da je ovaj otkup zemljišta jedan od pametnijih poteza.
Goran Glavurtić smatra da se nisu razumjeli u dijelu turizma i mosta, most je dobar
za turizam jer je rasterećenje centra grada i Rastoka teškog prometa, znači kamiona i
autobusa i vojnih vozila koja nisu lijepa za vidjeti u turističkoj sezoni kao i teretna vozila
na što mu je predsjednik Vijeća odgovorio "mislim da smo se razumjeli".
Kako se više nitko nije javio za riješ predsjednik je zaključio raspravu i dao Odluku na
glasovanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14
glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o kupnji zemljišta u obuhvatu zone K1 4.
14.Odluka o kupnji k.č. 586 k.o. Slunj 1
Prijedlog odluke o kupnji k.č. 586 k.o. Slunj 1 za potrebe formiranja i izgradnje gradske
ulice vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa grafičkim prikazom.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić podržava ovu Odluku ali mu nije jasno, nije u Odboru za prostorno
uređenje, a radi se na izmjena Prostornog plana, pa pita hoće li se Prostorni plan
mijenjati u pogledu ove prometnice jer u starom planu ispada da je jedna kuća
sagrađena na sred raskrižja ove buduće prometnice. Nije mu jasno kako se misli riješiti
to s obzirom da je ta kuća u međuvremenu legalizirana.
Predsjednik dodaje da se radi o Urbanističkom planu
Gradonačelnik kaže kako nema tamo kuće koja smeta za ulicu na što je Goran
Glavurtić rekao da ima, ali to mu može reći nakon sjednice jer ne smije iznositi imena
ljudi koji se ne nalaze u ovoj vijećnici.
Gradonačelnik je nastavio kako se još ne zna što će se dogoditi s tim prostorom jer
tu ima i prostora koji je od stanara zgrade pa će se zajedno s njima probati naći
rješenje, uglavnom nisu još na čisto što tu napraviti pa će upravo Povjerenstvo i struka
pokazati što bi odradili na tom dijelu. Za česticu koja se sada kupuje
bilo je
zainteresiranih za otkup što bi Gradu predstavljalo veliki problem jer bi onda morali od
njih otkupiti, ali ne onda po ovoj cijeni koja je sada nego koju bi oni ponudili. "Od kada
sam ovdje samo otkupljujemo i što god smo otkupili, otkupili smo dobro, nailazimo ne
neke projekte, nigdje nismo kupili niti jedan kvadrat da nam nije trebao nego upravo
zbog potrebe grada" kaže gradonačelnik i nastavlja "Nije to samo moj hir da nešto
kupim, to je u interesu grada i bože daj da možemo kupiti još toga, odnosno da možemo
imati još sredstava da otkupimo neke čestice koje nam trebaju. Ovo što se sada rješava
sa ovim, mislim da ćemo riješiti taj dio oko zgrade i ulicu, a riješit će se zajedno sa
stanarima".
Predsjednik se uključio u vezi kuće o kojoj je govorio g. Glavurtić i rekao ako je nešto
legalizirano na prostoru namijenjenom za prometnicu po zakonu o legalizaciji to se nije
smjelo dogoditi. Inače, koliko zna, u tom dijelu, odnosno u koridoru te prometnice nije
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bilo objekata, ali to će se vidjeti, a činjenica je da je ova parcela bila problem za
formiranje prometnice i u prijašnjim vremenima.
Goran Glavurtić kaže, što se tiče ove odluke, odluka je super, ali ovo pitanje ostaje na
što je Gradonačelnik odgovorio da će to struka riješiti.
Nakon što je zaključio raspravu po ovoj točki predsjednik je dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o kupnji k.č. 586 k.o. Slunj 1 za potrebe formiranja i izgradnje gradske
ulice.
15.Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini
Prijedlog Odluke o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području grada Slunja u 2018. godini vijećnici su dobili u materijalima.
Na sjednici je pročelnica Anđelka Jurašin Vuković, uz suglasnost gradonačelnika, iznijela
slijedeću izmjenu: da se u članku 1. iznos "360.000 kn" poveća za 1.000 kn i iznosi
"361.000 kn", a iznos "68.000 kn" smanji za 1.000 kn i glasi "67.000 kn". Nismo imali
taj podatak u vrijeme dostave materijala.
Goran Glavurtić, što se tiče Ulice Kralja Zvonimira, pita da li je riječ o ovome dijelu uz
Dječji vrtić, nova prometnica. Ovdje se zamjenjuju sredstva, konkretno u obrazloženju
piše kod kojih ulica, jedna je u Ulici kralja Zvonimira, druga je I. poljski put.
Zdenka Kovačević mu odgovara da se tu radi o dijelu Ulice Kralja Zvonimira uz
stambeni niz, odnosno kućica u nizu.
Goran Glavurtić, što se tiče I. poljskog puta, pita da li će se i kada rješavati
makadamski dio koji prolazi pored centrale, nastavak I. poljskog oputa na spoj na
županijsku cestu za Ogulin.
Gradonačelnik mu odgovara da Ulica I. poljski put ide od Ulice II. poljskog puta do
spoja sa cestom za Ogulin i da je u planu iduće godine.
Goran Glavurtić pita za što se planira utrošiti ovih 67.000 kn kod I. poljskog puta.
Zdenka Kovačević odgovara kako se povećavaju sredstva na Ulici kralja Zvonimira, a
smanjuju sredstva na 1. poljskom putu iz razloga što se kod izvođenja radova u Ulici
kralja Zvonimira pojavila potreba za dodatnim radovima.
Goran Glavurtić pita za što će se konkretno potrošiti iznos od 67.000 kn
Zdenka Kovačević odgovara kako se zadržavanjem stavke otvara mogućnost
provođenja postupka nabave i ugovaranja radova, tako da se može početi s radovima
odmah na proljeće.
Pitanja više nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao na glasovanje Odluku
izmijenjenu na način kako je to iznijela pročelnica, odnosno da se u članku 1. iznos
"360.000 kn" poveća za 1.000 kn i iznosi "361.000 kn", a iznos "68.000 kn" smanji za
1.000 kn i glasi "67.000 kn".
Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Slunja u 2018. godini.
Predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 15,00 sati.
IZVOD SASTAVILA:
Ankica Štefanac, vr.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Bogović, vr.
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