Zapisnik
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 15. 12. 2017. godine u
prostorijama DVD-a Slunj.
Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio sve
nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i djelatnike gradske uprave
kao i slušatelje Radio Slunja.
AKTUALNI SAT
Nikolina Požega ponovo se osvrnula na Zakon o pravu na pristup informacijama i na
zainteresiranu odnosno nezainteresiranu javnost s kojom kao Grad općenito imamo malo
problema. To su, kaže, već nekoliko puta spominjali i apelirali na Grad da se pokuša
nešto tu učiniti kako bi se javnost više interesirala. Kaže kako ovaj problem neće završiti
pod tepihom jer lokalna samouprava iziskuje mišljenje javnosti, znači ne može
funkcionirati samo za dio nje i to za dio koji daje svoje mišljenje i sudjeluje i za dio koji
odlučuje. Ranije je rečeno da po tom pitanju Grad radi sve što može, no smatra da to
nije istina i podsjeća kako postoji Središnji registar dokumenata RH i kako su na 2. ili
3. sjednici postavili pitanje da li se šalju ti dokumenti i akti u registar, odgovoreno je
da zakon omogućuje da se ne šalju, a kako je prema zakonu i napravljen taj
informacijski sustav da jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje dokumente,
smatra da se iz toga vidi da se ne radi sve što se može kako bi se javnost zainteresirala.
Kaže, da smo povezani sa središnjim registrom zainteresirani vijećnici i ostala javnost bi
mogla doći do nekog dokumenta bez da istog traži ovdje i time bi se uštedjelo
zajedničko vrijeme. Ne znaju da li postoji neki drugi razlog zbog kojeg se ti dokumenti
ne šalju u središnji registar, ali smatraju da bi se trebale iskoristiti sve mogućnosti i
strukture kojima će se javnost zaintrigirati i predlažu da se ti dokumenti šalju u Središnji
registar dokumenata RH. Drugo, a tiče se Savjeta mladih ponovo ga potiču i poticat će
ga svaki put jer se radi o našim mladima, našim prijateljima, našoj djeci. Savjet mladih
je savjetodavno tijelo koje ima svoja prava i dužnosti i prema Zakonu o savjetu mladih u
Slunju imamo nefunkcionalni Savjet i na kraju krajeva imamo članove koji ne žele raditi,
odnosno ne rade. Stoga je ponovo apelirala, a i nada se da će ih netko i čuti, na sve
mlade u Slunju da se aktiviraju po tom pitanju kako bi na idućem konstituiranju savjeta
imali neke kandidate koji su spremni raditi, dolaziti na sjednice, voditi sastanke i izvješća
o istim te da će time razvijati i sebe kao skupinu ljudi u ovom gradu.
Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika
i to: Ivan Bogović, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko Bosanac, Davor Požega, Igor
Piršić, Dražen Paulić, Ivona Piršić, Dušan Grubor, Hrvoje Paulić, Damir Vuković, Zoran
Ivšić i Nikolina Požega.
Izostanak su opravdali: Zdravko Pavlešić, Đanluka Obrovac 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, Marija Vukošić – voditeljica
Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene
djelatnosti.
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 13 vijećnika i da
je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj

Dnevni red
1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
2. Odluka o porezima Grada Slunja
3. Odluka o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se
financiraju iz proračuna Grada Slunja
4. Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Grada Slunja
5. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
6. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu utvrđivanja plaće za direktore tvrtki
Radio Slunj d.o.o. i Turistička agencija Slunj d.o.o.
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvjetima i načinu osiguranja sredstava za
plaće zaposlenika tvrtke Radio Slunj d.o.o.
9. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2017. godinu
10. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2018. godini
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 894/2 k.o. Nikšić
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice Slunj
13. Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj
14. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj
15. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj
16. Različito
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća vijećnicima je dostavljen uz poziv.
Primjedbi nije bilo pa predsjednik dao zapisnik na usvajanje.
Glasovalo je svih 13 vijećnika nazočnih na sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko
vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik sa 8. sjednice održane dana 28. studenog 2017.
godine.
2. Odluka o porezima Grada Slunja
Prijedlog Odluke o porezima Grada Slunja vijećnicima je dan u materijalima.
Nitko se nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i potom dao Odluku na
usvajanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i 1
glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o porezima Grada Slunja.
3. Odluka o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama
koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja
Prijedlog Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se
financiraju iz proračuna Grada Slunja vijećnici su dobili uz poziv.
Otvorena rasprava.
Nikolina Požega komentira kako je sažetak svega ovoga da su, koliko joj se čini,
koeficijenti povećani svima, nekima ne za puno, neki su već i bili na snazi te da Vrtić
ponovo iskazuje svoje nezadovoljstvo mada su i njima koeficijenti povećani. Zanimljivo
je, kaže, primijetiti da je Vrtić zainteresirana javnost, izjasnio se kada nije zadovoljan i
kada nešto ne paše, dalje se nastavlja komunikacijom i upravo na taj način žele apelirati
i ostalu zainteresiranu javnost. Konstatira kako stoji da se izdvaja 428.000 kn više u
odnosu na 2017. godinu i da se planira vraćanje osnovice plaće na iznos iz lipnja 2013.
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godine pa pita da li to znači da će plaće zaposlenicima biti veće s obzirom da se ta
osnovica vraća na neki drugi iznos, odnosno da li uopće dolazi onda do nekih promjena.
Gradonačelnik za Vrtić kaže kako se s njima razgovara o povećanju plaća već više od
godine dana, ali se nije u to do sada išlo jer prihodi nisu to dozvoljavali. Sada su se
dogovorili i uskladili taj dio tako da će se povećati koeficijenti, ali ne samo Vrtiću, tu je i
Knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište, DVD, Crveni križ, jedino nije dirana gradska
uprava, tu su koeficijenti ostali isti. Osvrnuo se na ono što je vijećnica rekla kako je Vrtić
zainteresirana javnost što je istina jer, kada nekoga nešto zanima, on se i javi i to nije
prvi puta da se netko uključi u savjetovanje. Što se tiče povećanja osnovice odgovorio
je kako se osnovica vraća na iznos iz 2013. godine. Sve ovo je čekalo, kako kaže,
trenutak kada će se to moći napraviti i sada kada su se prihodi malo popravili, odlučilo se
da se u to krene.
Nikolina Požega u svakom slučaju podržava motiviranje zaposlenika kada prihodi
grada rastu i to je, smatra, logično.
Gradonačelnik se slaže s tim i dodaje kako su djelatnici Grada imali u tri navrata
smanjenje plaća, ali je situacija bila takva, i sada se umjesto povećanja 10%,
pokušavaju te plaće vratiti na razinu kakva je bila prije 10, 15 godina. Pokušavamo da
svi budu zadovoljni, ali isto tako da ne idemo preko onoga što nam je dozvoljeno i preko
naših prihoda, zaključio je.
Diana Cindrić ukazala na tip feler, pretpostavlja da u uvodom dijelu obrazloženja kod
Dječjeg vrtića treba zatvoriti zagradu jer se tekst ne odnosi na Crveni križ.
Kako se drugi nitko nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i potom dao
Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o načinu utvrđivanja plaća za radnike u
ustanovama i udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja.
4. Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Grada
Slunja
Prijedlog Odluke o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Grada Slunja
vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Nikolina Požega konstatira da se ovom Odlukom naknada vijećnicima i članovima
radnih tijela povećava na 300,00 kn i utvrđuje se godišnja naknada od 1.500,00 kn za
predsjednika Vijeća i 800,00 kn za zamjenika predsjednika. "Općenito, vaša stranka na
razini države povećala je te naknade tako da ne čudi da se ta odluka donosi i u Slunju"
istaknula je te pitala na koji način će se opravdati građanima, odnosno zainteresiranoj
javnosti to povećanje. Znaju da u Statutu postoji odredba kojom se
omogućuje
gradonačelniku odnosno vijećnicima da donesu odluku o povećanju, a poznato im je da
su i neki vijećnici oporbe iz svojih osobnih razloga tražili da se to poveća, ali pitaju se
ne bi li bilo bolje
uvesti nešto novo što bi možda uključilo građane da se više
zainteresiraju, a njih potaknulo da što bolje rade i u tom smjeru misli na nekakva
izvješća o poslovanju, ovako si povećavaju naknade, a ne znaju da li ima opravdanja za
to, osim što su prihodi u Gradu porasli. Pita da li je njihovo djelovanje kao Gradskog
vijeća, u odnosu na 3 mjeseca ili godinu dana unazad, bolje pa da si mi mogu isplatiti to
povećanja ili će to ići samo iz razloga što to mogu raditi.
Gradonačelnik odgovara kako je pitanje samih naknada vijećnicima bilo postavljano i
u prošlom sazivu u smislu da li ima mogućnosti da se povećaju naknade i upravo zato što
je došlo malo do poboljšanja platne slike grada, išlo se sa ovim povećanjem. Drugo, svi
vijećnici koji dolaze na sjednice imaju pravo biti prisutni sjednicama Vijeća, ali do sada
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im ta naknada nije pokrivala dnevnicu koju su imali u svojim radnim organizacija i treće
sve JLS su manje više imale veće naknade za vijećnike, a i ovim povećanjem Slunj je
među manjima kada je u pitanju naknada. Vijećnik ima pravo sudjelovati na sjednici, ima
pravo dobiti od firme slobodan dan, ali neplaćen i stoga bi 300 kn pokrilo te njihove
troškove. Smatra da je to korektna naknada, da ne odstupamo od drugih, još uvijek je
skromna, a jedan dio vijećnika iz prošlog saziva Vijeća je bio stava da to ne treba, išli
su na sve načine uštedjeti gradu tobože neka sredstva, ali nisu uštedjeli nigdje.
Nikolina Požega odgovara kako javnost o tome nema pojma jer dovoljno ne prati pa
upravo zato postavlja pitanje.
Gradonačelnik joj odgovara da pusti javnost jer javnost, kaže, zna bolje, javnost sve
zna jer ništa se ne skriva.
Nikolina Požega kaže kako ne misli ona tako, ali
javnost stalno govori da
povećavamo naknade i uzimamo novac.
Gradonačelnik pita koja je to javnost, a Nikolina Požega odgovara ljudi koje sreću na
ulici.
Gradonačelnik je na to dodao kako njima nitko ništa ne kaže, a oni vode Grad i
nastavio: "na žalost vašu vi ga ne vodite, da vodite Grad onda bi mogli izvješćivati
javnost kako vi mislite, mi ga vodimo i mi izvještavamo onako kako smatramo da treba,
javnost je upućena u sve, ništa ne skrivamo i molim vas lijepo to je vaša javnost,
gradska javnost je nešto drugo".
Nikolina Požega kaže kako javnost je upućena, ali ona nije dovoljno zainteresirana to
i je, smatra, problem.
Predsjednik Vijeća se kratko uključio rekavši kako su razumjeli pitanje i kako je
odgovor bio konkretan i jasan te dodao kako svi koji su duže u tom poslu znaju da se
uvijek nastojalo javnost odnosno stavove i mišljenje javnosti okrenuti na način da su
ljudi koji rade u ovoj zgradi, a i svi oni koji rade i za opće dobro grada, koji rade u
gradskim tvrtkama i ustanovama, ljudi koji su dobro plaćeni i ništa ne rade, tako da mu
to nije ništa novo, ali ističe kako ipak većina ljudi zna prepoznati rad i gradske uprave i
gradskih tvrtki.
Nikolina Požega odgovara kako je upravo iz tog razloga postavila to pitanje da ti ljudi
čuju da nije to samo tako povećavanje naknada nego da za to postoje razlozi, koje je
gradonačelnik sada i naveo.
Kako se nitko više nije javio predsjednik je zaključio raspravu i dao Odluku na
usvajanje.
Glasovalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12
glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o naknadi troškova vijećnicima i članovima
radnih tijela Grada Slunja.
5. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i
1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te
drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnik iz radnog odnosa.
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6. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju
bez zasnivanja radnog odnosa
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i
1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade
za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnik koji svoju dužnost obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa.
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu utvrđivanja plaće za
direktore tvrtki Radio Slunj d.o.o. i Turistička agencija Slunj d.o.o.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu utvrđivanja plaće za direktore
tvrtki Radio Slunj d.o.o. i Turistička agencija Slunj d.o.o. vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i
1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o načinu
utvrđivanja plaće za direktore tvrtki Radio Slunj d.o.o. i Turistička agencija Slunj d.o.o.
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvjetima i načinu osiguranja
sredstava za plaće zaposlenika tvrtke Radio Slunj d.o.o.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvjetima i načinu osiguranja sredstava
za plaće zaposlenika tvrtke Radio Slunj d.o.o. vijećnici su dobili u materijalima.
U raspravi koju je otvorio predsjednik uključila se Nikolina Požega koja kaže kako se u
Odluci navodi da će o plaćama i materijalnim pravima zaposlenika odlučivati nadležna
tijela Društva, pa pita na koje se to društvo odnosi, Društvo kao Radio Slunj ili drugo.
Predsjednik Vijeća odgovara da se to odnosi na društvo Radio Slunj.
Drugi se nitko nije javio za riješ pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku na
glasovanje.
Glasovalo je 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i
1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o načinu
osiguranja sredstava za plaće zaposlenika tvrtke Radio Slunj d.o.o.
9. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za
2017. godinu
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2017. godinu
dostavljena je u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu dao na glasovanje.
Glasovalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada
Slunja za 2017. godinu.
10.Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2018. godini
Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2018. godini vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na usvajanje.
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Glasovalo je 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2018. godini.
11.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 894/2
k.o. Nikšić
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 894/2 k.o.
Nikšić s prilozima vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA
i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi na k.č. 894/2 k.o. Nikšić.
12.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice
Slunj
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice Slunj kao
i Statut Knjižnice i čitaonice Slunj vijećnici su dobili uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO usvojilo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Knjižnice i
čitaonice Slunj.
13.Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Slunj
Prijedlog Odluke razrješenju Ivana Požege vršitelja dužnosti Ravnatelja Knjižnice i
čitaonice Slunj vijećnicima je dostavljen uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO usvojilo Odluku o razrješenju vršitelja dužnosti Ravnatelja Knjižnice i
čitaonice Slunj.
14.Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Slunj
Prijedlog Odluke o imenovanju Ivane Perović Anušić za vršiteljicu dužnosti Ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Slunj vijećnicima je dostavljen uz poziv.
U otvorenu raspravu uključila se Nikolina Požega sa pitanjem zašto u Odluci nema više
informacija o samim rezultatima natječaja.
Zdenka Kovačević odgovara kako natječaj nije niti bio proveden te podsjetila kako je
bio natječaj u 9. i 10. mjesecu za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice na koji se nije
javio nitko tko ispunjava uvjete pa je poništen i Gradsko vijeće je predložilo Upravnom
vijeću Pučkog otvorenog učilišta da provede postupak natječaja za izbor i imenovanje
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta s namjerom da se osobu koja bude izabrana
imenuje i za v. d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice, dakle gđa koja je imenovana za
ravnateljicu Pučkog ovom se odlukom predlaže da bude imenovana i za vršiteljicu
dužnosti ravnateljice Knjižnice i čitaonice Slunj.
Nikolina Požega pita za natječaj za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta jer se, kako se
po gradu priča, na natječaj prijavilo desetak kandidata.
Zdenka Kovačević pojašnjava kako Odluku o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog
učilišta, ako vijećnica misli na taj postupak, donosi Upravno vijeće Pučkog otvorenog
učilišta uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, nema obveze da se Gradsko vijeće

6

izvješćuje o proceduri, broju prijavljenih kandidata i svemu ostalom, odnosno o cijelom
postupku izbora i imenovanja ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta.
Drugi se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku na
glasovanje.
Glasovalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o imenovanju Ivane Perović Anušić
vršiteljicom
dužnosti Ravnateljice Knjižnice i čitaonice Slunj.
15.Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj
Prijedlog Rješenja o imenovanju Gordane Kovačević ravnateljicom Dječjeg vrtića Slunj
vijećnicima je dostavljen uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO usvojilo Rješenje o
imenovanju Gordane Kovačević za ravnateljicu
Dječjeg vrtića Slunj.
16.Različito
Gradonačelnik se javio te izrazio zahvalnost na suradnji za proteklu godinu, zahvalio
se i onima koji su bili u prethodnom sazivu i sadašnjim vijećnicima na onom što se do
sada radilo. Smatra da su zajedno odradili dosta dobro, da su radili u interesu ovog
grada, da nisu gledali sebe i svoje interese pa to očekuje u narednih par godina koliko
još imaju mandat. Zaželio je svima puno zdravlja, sreće i uspjeha u slijedećoj godini i
nada se još boljoj suradnji.
Predsjednik Vijeća se u par riječi zahvalio gradonačelniku, zamjeniku, djelatnicima
gradske uprave na kvalitetnoj pripremi akata i sjednica Gradskog vijeća, vijećnicima na
konstruktivnim raspravama i na donošenim odlukama bitnim za razvoj ovog grada i naše
zajednice. Vjeruje da ćemo u idućoj godini biti još operativniji i konstruktivniji na
dobrobit svih i zajednice u kojoj živimo i u tom uvjerenju svima vijećnicima i njihovim
obiteljima, povodom Božićnih blagdana želi dobro veselje i dobro zdravlje, raspoloženje,
a u idućoj godini puno osobnog i poslovnog uspjeha.
Sjednica je zaključena u

ZAPISNIK SASTAVILA
Ankica Štefanac, vr.

14,27 sati.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Bogović, vr.
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