
00:10:54.833,00:10:57.833 

Goran Glavurtić: Pozdravljam sve nazočne na ovoj izvanrednoj on-line sjednici, kao i građane koji će 

nas naknadno gledati preko YouTube kanala Grada Slunja.  Iskoristio bih priliku prije svega da iskažem 

podršku svim ljudima u Stožeru Civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u borbi 

protiv Corona virusa.  

 

Mnogi naši poduzetnici osjećaju se tužno, izigrano i prevareno obećavajućim mjerama pomoći našem 

gospodarstvu. Nema mjere za zadržavanje radnih mjesta bez podnošenja zahtjeva uz brdo dokaz 

 

00:11:13.271,00:11:16.271 

Goran Glavurtić: Što se pak tiče plaćanja ostalih poreza i doprinosa i tu je naš zakonodavac “olakšao” 

put, ništa bez podnošenja novih zahtjeva za odgodom, uz najvjerojatnije brdo zadužnica i tko zna 

koliko jamaca.  

 

Sve to naši mali poduzetnici ne mogu ispuniti sami bez pomoći svojeg računovođe, koji još uvijek nisu 

dobili odgodu predaje završnih financijskih izvješća i uz sve moguće trenutne obveze nastoje pomoći 

malom gospodarstvu uz očuvanje radnika koji su zaposleni kod naših malih poduzetnika.  

 

00:11:57.661,00:12:00.661 

Goran Glavurtić: Zašto se naši poduzetnici tako osjećaju, zato što će morati ponovno po tko zna koji 

put podizati kredite kako bi kreditirali državu, jer je poslovanje zbog ove epidemije ugroženo svim 

malim poduzetnicima u ovom začaranom krugu.  

 

00:12:11.781,00:12:14.781 

Goran Glavurtić: Stoga pozdravljamo ove mjere danas koje se odnose najviše na njih u ovim dvjema 

odlukama koje ćemo podržati, ali i predlažemo amandmanima da se one u mjesece travanj, svibanj i 

lipanj prošire i na mjesec ožujak.  

 

00:12:33.753,00:12:36.753 

Goran Glavurtić: S obzirom da su mjere stožera Civilne zaštite o zabrani poslovanja najvećim djelom 

uslužnih djelatnosti ugostitelja, frizera, fotografa i drugih donesene 20-tog ožujka, a sama kriza je 

započela još početkom mjeseca, ovim putem amandmanima predlažemo da se odluke prošire i na 

mjesec ožujak.  

 

00:12:46.745,00:12:49.745 

Goran Glavurtić: Ako propadnu poduzetnici, nema više zaposlenih. Neće se moći puniti proračun. 

Neće biti novca za mirovine. Zdravstveni sustav će doživjeti totalni kolaps. Svi smo u ovome zajedno.  



 

00:12:58.102,00:13:01.102 

Goran Glavurtić: Vlada je prekjučer na konferenciji za novinare predstavila mjere za pomoć 

gospodarstvu koje su zapravo prevara jer se teret krize svaljuje na leđa tvrtki od kojih su mnoge već 

sada zbog zabrane rada pred bankrotom, a slična sudbina čeka i ostale. Te danas predstavljene 

“nove” mjere su iste kao i one o kojima smo već sve čuli prošli tjedan i koje su naišle na negativne 

reakcije gotovo svih iz privatnog sektora.  

 

00:13:09.865,00:13:12.865 

Goran Glavurtić: Poštovane kolege vijećnici predlažem da usvojimo amandmane i time pomognemo 

poduzetnicima, da lakše podnesu teret krize koja nas je snašla.   

 

00:21:19.424,00:21:22.424 

Goran Glavurtić: ZA 

 

00:33:06.595,00:33:09.595 

Goran Glavurtić: Ne povlačim ništa. 

 

00:33:26.162,00:33:29.162 

Goran Glavurtić: Dajte amandman na glasanje 

 

00:33:54.289,00:33:57.289 

Goran Glavurtić: Za amandman 

 

00:35:31.558,00:35:34.558 

Dario Runtić: g. Bosanac, klik na video i uključivanje mikrofona je dolje lijevo 

 

00:36:47.071,00:36:50.071 

Goran Glavurtić: ZA 

 

00:39:00.518,00:39:03.518 

Goran Glavurtić: Iako me nitko nije ni pitao za glas. 

 


