
 

Zapisnik 
 

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 12. 09. 2017. godine u 

vijećnici. 

Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio 

sve nazočne i potom pozvao vijećnike upisne za "Aktualni sat" da postave svoja pitanja.  

Nikolina Požega postavlja pitanje da li u gradskim firmama Grada Slunja postoji 

nekakav disciplinski postupak odnosno odbor prema kojemu zaposlenici odgovaraju u 

slučaju nekakvih nepravilnosti. Ako ne, smatraju  da bi bilo dobro   da se uvede jer bi se 

na taj način utvrdio posao koji se radi u tim firmama i u svakom slučaju bi se izbjegle   

greške. Za primjer je navela kako  MUP ima takav jedan disciplinski postupak, također i 

Hrvatska liječnička komora i taj postupak je uređen pravilnikom o disciplinskom 

postupku.  

Gradonačelnik  misli  da gradske firme  nemaju  svoje organe disciplinske nego imaju 

pravilnike i po njima  se postupa, odnosno nema takve komisije u niti jednoj našoj tvrtci. 

Nikolina Požega se osvrnula na  članak 34.  Statuta, odnosno  s obzirom da se Gradsko 

vijeće bavi pitanjima iz djelokruga ovog grada, a gradske firme spadaju pod ta pitanja, 

smatra da bi se moglo  osnovati nekakvo stalno ili povremeno radno tijelo koje bi se 

bavilo time. To bi, kaže,  mogao biti disciplinski odbor, mogao bi ga inicirati glavni odbor 

neke firme i uvesti u svoj statut i pravilnik i njihov je prijedlog da se ide u tom smjeru.   

Zdenka Kovačević  odgovara kako su gradske  tvrtke  samostalne pravne osobe koje 

imaju svoje radnike čiji se radni odnosi reguliraju Zakonom o radu. Svaka od tih tvrtki, 

ukoliko ima preko 20 zaposlenih, mora imati pravilnik o radu, a pravilnikom o radu, 

sukladno Zakonu o radu propisuje se i disciplinska odgovornost, a  disciplinska tijela 

konstituiraju se unutar tvrtke, što znači da Gradsko vijeće, što se tiče radno pravnih 

odnosa zaposlenika, sa tim zaposlenicima nema veze i to što se predlaže ne bi bilo 

sukladno zakonu.  

Nikolina Požega se dalje  osvrnula  na informatizaciju jer je to njena struka i u tome je 

najbolja pa smatra da bi najviše prijedloga trebala davati iz tih pitanja. Kaže kako je 

vidjela da je  Grad Rijeka podijelila  link, naime i oni su  obogaćivali svoje biciklističke 

staze u Rijeci i okolici i na temelju toga su napravili jednu aplikaciju koja korisnicima 

dopušta, kada se nađu na nekom mjestu u Rijeci, da točno vide koja je staza njima bliža 

i koja bi im bila najbolja po težini i td. Oni su na temelju toga proširili tu aplikaciju i 

postavili su ponudu Rijeke i onih koje se nalaze blizu tih biciklističkih staza, znači 

turističku i ugostiteljsku. Kako u  Slunju isto  ima ljudi koji su to predlagali još prije par 

godina, obratili su se  njima da  probaju  pogurati takvu ideju. Smatra da možda ne mora 

biti baš takva aplikacija, ali da treba od  bilo kuda krenuti sa informatizacijom naše 

ponude jer ona ovdje u Slunju raste od turizma, ugostiteljstva, poljoprivrede, ekologije, 

znači svu ponudu koju imamo  mogli bi objediniti u neki informacijski sustav jer danas 

ljudi to traže. Turisti  kada vide jedan pano sa svim informacijama na jednom mjestu,  

oni će to prolistati. Ne želi danas govoriti o načinu kako bi se to napravilo,  ali predlaže 

da možda TZ održi nekakav sastanak sa iznajmljivačima i ugostiteljima i svim poslovnim 

subjektima koji bi u tome sudjelovali i da se vidi da li ima uopće zainteresiranosti za to. 

Mišljenja je da  bi to svakako bila dobit ovom gradu kao i svim subjektima koji bi u tome 
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sudjelovali i da bi na to trebalo gledati  kao na neko ulaganje. Dodala  je kako se 

Aplikacija koju je Rijeka napravila  zove BIKE RIJEKA. Slijedeće, primijetili su, gledajući 

prijašnje zapisnike, da je na stranicama Grada prije  ispod svakog videa sa sjednice  bio 

postavljen i cijeli zapisnike, a sada toga nema pa smatra da bi bilo dobro i dalje stavljati 

zapisnike  obzirom da je lakše onda  čitati i pretraživati o stvarima o kojima pričaju.  

Zdenka Kovačević odgovara da se zapisnik  stavlja na stranicu, a moguće ga je naći i u 

materijalima jer je zapisnik  sastavni dio dnevnog reda. 

Nikolina Požega  vidi samo video snimku, nema zapisnika ispod pa ju je pročelnica 

Kovačević pozvala da dođe u Ured i provjeri koja je sjednica jer se u pravilu svi 

zapisnici, čim se usvoje na sjednici Gradskog vijeća,  dižu na stranice.  

Goran Glavurtić je zapazio kako  zadnje  dvije sjednice vidi da nema pločice za kolegu 

Đanluku Obrovca pa moli  obrazloženje. 

Ankica Štefanac odgovara da je vijećnik najavio svoj izostanak pa je stoga maknuta 

pločica. 

Goran Glavurtić je potom postavio pitanje u vezi  Savjeta mladih. Naime,  s obzirom na  

njihova pitanja koja su postavili u vezi rada Savjeta mladih i zaključka da isti ne 

ispunjava svoju svrhu, iako su ostvareni zakonski preduvjeti za raspuštanje trenutnog 

saziva, gradonačelnik je rekao kako će  razgovarati s predsjednikom savjeta mladih i 

vidjeti što se može učiniti da do raspuštanja ipak ne dođe, odnosno  može li se što riješiti 

po tom pitanju. Smatra ovaj problem bitnim pogotovo ako se uzme u obzir da ni 

prethodni saziv nije imao  kontinuitet u svom radu, a zakonska obveza je postojanje i 

funkcioniranje istog pa ga zanima  što je u međuvremenu napravljeno po pitanju 

rješavanja ovog problema i pita gradonačelnika  je li obavljen razgovor sa predsjednikom 

Savjeta mladih. 

Gradonačelnik odgovara da nije  razgovarao sa predsjednikom Savjeta mladih g. 

Butinom, tražio ga je u dva navrata, ali je g. Butina na bolovanju. Čuo je da bi s g. 

Butina trebao naći  sa svojom ekipom, navodno  se  taj Savjet  rasuo, a da li su se stekli 

uvjeti da se rasformira taj Savjet mladih, vjeruje da možda i jesu, ali ponavlja  da se bez 

prethodnog razgovora sa predsjednikom Savjet to neće  napraviti.  

Goran Glavurtić dodaje kako su  prema Zakonu o savjetima mladih  stvoreni svi 

preduvjeti za to. 

Gradonačelnik se slaže da možda i jesu, ali ponavlja kako se bez predsjednika Savjeta 

to neće napraviti, ne želi ga omalovažavati jer je g. Butina još uvijek predsjednik, nakon 

razgovora s njim će se vidjeti što će se napraviti dalje. 

Goran Glavurtić je postavio drugo pitanje koje  je vezano za mjesne odbore jer u  

mjesnim odborima  od lokalnih izbora, osim što su  konstituirani, nisu napravljeni nikakvi 

sastanci na razini istih pa pita gradonačelnika što može reći po tom pitanju. 

Gradonačelnik odgovara kako je  sastanak sa predsjednicima MO  održan ovdje i 

ponovo će se naći možda već idući tjedan jer imaju nešto dosta žurno,  poduzete su 

određene radnje kada su u pitanju MO,  MO funkcioniraju i  neki su već odradili svoj dio 
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posla po pitanju nasipavanja cesta, predsjednici mu se javljaju  ako imaju kakav problem 

i svako malo se  nađe s nekim predsjednikom. 

Goran Glavurtić smatra kako su to njegovi  interni sastanci sa predsjednicima MO, ali 

mjesni odbori se ne sastaju sami po sebi. 

Gradonačelnik odgovara kako je to  njihov problem. 

Goran Glavurtić je dalje nastavio u vezi problema u Gornjoj Glini gdje se, u razmacima 

od 300 m nalaze  3 odrona koja stanovnicima stvaraju probleme pogotovo u zimskim 

razdobljima pa i ralice čiste samo dio puta, put nije do kraja asfaltiran, nema slivne 

kanale, a prisutan je i  manjak i rasvjetnih tijela, a na jednom dijelu puta strujni kabel 

doslovno ide po zemlji i potencijalna je životna ugroza. Nema niti gradskog  vodovoda pa 

kaže kako se  stanovnici ovog dijela grada s pravom pitaju  u kojem stoljeću žive i za što 

konkretno plaćaju komunalnu naknadu i slivne vode. Pita gradonačelnika   što se planira 

učiniti u vezi rješavanja ovih problema. 

Gradonačelnik odgovara kako je upoznat  što se tiče odrona te da je  bilo  govora da će 

odrone sanirati američka vojska, odnosno trebali bi  2 projekta odraditi kod nas, projekt 

u Gornjoj Glini i u  Lađevcu. Za sada to još nije odrađeno, ali su dolazili  i  informirali se 

pa očekuje da će to oni ipak napraviti.  Što se tiče vode i vodovoda kaže kako je to isto 

već davno poznato, pokrenut je postupak da se dođe sa vodovodom od Kremena do 

Gornje Gline, od Gornje Gline  do Donje Gline te od  Donje Gline do Tatar Varoša, za ta  

3 projekta su izdane   lokacijske dozvole, očekuju se građevinske dozvole, ali do istih je 

teško doći  iz razloga što se traže suglasnosti  odnosno potpisivanje ugovora sa svim 

vlasnicima zemljišta preko kojeg vodovodi idu i ovjera svih ugovora kod javnog 

bilježnika, a čestice su  privatne i  takvih ugovora ima dosta. Problem je što ljudi 

većinom nisu tu,  rasuti su po cijelom  svijetu, ali su kontaktirani i voljni su  potpisati te 

ugovore, ali ne žele dolaziti to potpisati kod javnog bilježnika. Vjeruje da će se to ipak 

uspjeti riješiti  u narednih nekoliko tjedana odnosno nada se da će županijski ured 

prihvatiti  prijedlog da se ide na  objavljivanje na oglasnu ploču i tako obavijestiti 

vlasnike čestica i pozvati ih da dođu, a potom i izdati  dozvolu jer kada se dobije dozvola 

sve se može brzo odraditi. Napomenuo je i kako je došlo do zastoja u samom Uredu jer 

je  planirana reorganizacija poslovanja, djelatnici iz Slunja su povučeni u Karlovac, a u 

Slunj su došli iz Ogulina, ali će se ipak vjeruje to vratiti jer su došli do zaključka da bi 

tako bilo najbolje. Još je jednom naglasio kako se nada da ćemo u naredno vrijeme  

dobiti građevinsku dozvolu od Kremena do Gornje Gline i time bi pokrili ta dva, tri 

spremišta vode. "Nije na nama, na drugima je i nastojimo svakako udovoljiti  njima i 

pokušavamo im dovesti vode koliko treba, vozimo vodu za jedan odvojak jer su se 

međusobno dogovorili kako i na koji način da im se dostavlja voda, nadam se da će to 

biti riješeno na ovaj način da će kod njih doći prava voda, pravi cjevovod" zaključio je 

gradonačelnik. 

Goran Glavurtić je još po  pitanju odrona i klizišta pitao da li je moguće nasuti par dio 

puta jer zimi ralica očigledno iz tog razloga ne prolazi cijelom putem i oni ostanu 

zatrpani, odnosno da li se može napraviti što do zime. 

Gradonačelnik odgovara kako to  ne vrijedi  nasipati jer voda to odmah odnese. Kaže 

kako se prati što se događa i sanira se, ali nada će da  ipak  Amerikanci ipak to napraviti 

kako treba, odnosno sa većim zahvatima i sa većim sredstvima.  
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Goran Glavurtić se  još osvrnuo na pitanje  kabela, sam se uvjerio da  kabel ide preko 

puta na stablo pa sa stabla po livadi, odnosno doslovno po zemlji. 

Gradonačelnik iznosi kako je Elektra s tim upoznata i bili su tamo nekoliko  puta, a 

pravdaju se da to nije njihova obveza nego MO da se to digne na neki stup jer bilo je na 

stupu, ali je stup otišao s klizištem  pa  sada  kabel ide po zemlji.   

Goran Glavurtić pita je li  moguće kakav stup ili bilo kakvo privremeno rješenje jer je to 

sada uistinu opasno. 

Gradonačelnik ogovara da je moguće i da to može  riješiti sam Mjesni odbor, ne može 

riješiti Grad, ali može MO. 

Goran Glavurtić odgovara da to zna, ali ima saznanja da se oni ne sastaju. 

Gradonačelnik je na to rekao kako je to njihov problem, ne zna zašto se  ne sastaju jer 

takve probleme mogu riješiti na nivou MO. Dodaje kako je  bio  tamo 10 puta i u Elektri u 

nekoliko navrata, ali to je njihova privatna mreža, vodosprema je njihova i sami su 

između sebe to naplaćivali, kako vodu, tako i struju, a sve se vodi  na privatnoj osobi. 

Goran Glavurtić kaže kako mu je jasno,  samo upozorava jer vlada nezadovoljstvo 

među ljudima jer njima je zakonska obveza plaćati komunalnu naknadu kao i slivne 

vode, ako ne plate, idu na ovrhu, a za probleme nema baš sluha. 

Gradonačelnik odgovara da  sluha ima, ali su  oni  problem jer se ne sastaju. Ne može 

on kao gradonačelnik ići od stupa do stupa, imaju svog predstavnika koji može doći 

ovdje, zna se o čemu se radi i u obavezi su sami to riješiti.  

Zoran Ivšić se osvrnuo na trasu kroz Mali Vuković koja se kopa i  zamijetio je da se 

kopa po sred postojećeg puta pa ga zanima je li to logično kopati i ako je, je, te da li se 

možda u svemu tome dogovorilo da se ujedno i cestu malo proširi kada je već teška 

mehanizacija tamo jer ona je uska, obale su i uvijek je problem kod zimske službe.  

Gradonačelnik  odgovara kako je trasa cjevovoda određena projektom, a proširenje 

ceste nije u tome osim što će izvođači morati vratiti cestu u stanje koje je i bilo, na dio 

na kojem  je bio asfalt moraju asfalt vratiti.  

Zoran Ivšić pita može li se ipak nešto  napraviti bar za najuže dijelove puta i da se to 

riješi kada su već strojevi tamo.  

Gradonačelnik kaže da na žalost ne može,  projekt je star 10 godina,  građevinska 

dozvola je izdana, prijavljen je  i u  sklopu tog ugovora može se odraditi samo taj 

cjevovoda onako kako je bio planiran prije 10 godina, ne može se  odstupati od projekta. 

Zoran Ivšić je još pitao oko satnice održavanja sjednice   koja se stalno mijenja.  

Gradonačelnik je odgovorio kako je ova sjednica  na neki način hitno sazvana što će se 

vidjeti po dnevnom redu iz kojih razloga, a prije je već ugovoren termin sastanka sa  

direktorom Hrvatskih cesta kojeg  čeka 2 mjeseca i isti je bio zakazan za danas za 10 sati 

pa je stoga sjednica pomaknuta za 14 sati. Kratko je rekao kako je sastanak održan,  bio 

je bitan za nas  i nije ga htio odgoditi, a pokazao se da je i koristan  za nas.  

Zoran Ivšić pita znači li to da ipak ostaje satnica u 11 sati. 
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Gradonačelnik misli da ostaje, ali kaže kako se može razmisliti i o nekim drugim 

terminima, danas je u 14 sati i može se vidjeti bi li bi taj termin bio povoljniji.  

Hrvoje Paulić je odustao od pitanja budući je vijećnik Glavurtić postavio pitanje vezano 

uz Mjesne odbore na koje su dobili odgovor takav kakav su dobili pa nema više pitanja. 

Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje  14 vijećnika 

i to:  Ivan Bogović, Zdravko Pavlešić, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko Bosanac, 

Davor Požega,  Dražen Paulić, Ivona Piršić,  Goran Glavurtić, Nikolina Požega, Dušan 

Grubor, Hrvoje Paulić, Zoran Ivšić i Damir Vuković. Svoj izostanak opravdali su: Igor 

Piršić i Đanluka Obrovac. 

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,  Gordana Kovačević – ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj, 

Alen Holjevac – zapovjednik DVD-a Slunj, Mirjana Puškarić – ravnateljica Crvenog križa 

Slunj i Tone Butina – direktor Radio Slunja.  

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 14 vijećnika i da je 

Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj   

 

Dnevni red 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća 
2. Razmatranje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01-

30.06.2017. godine 
3. Razmatranje Izvješća o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za razdoblje 

01.01.-30-06-2017. godine 

4. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 
01.01.-30.06.2017. godine 

5. Razmatranje Financijskog izvješća tvrtke Radio Slunj za razdoblje 01.01.-
30.06.2017. godine 

6. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine 
7. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna grada Slunja za razdoblje 

01.01.-30.06.2017. 
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – 

javnog dobra u općoj uporabi NCG 178 
9. Odluka o razrješenju Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 
10. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 
11. Zaključak o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj 
12. Zaključak o prethodnoj suglasnosti za isplatu financijske potpore obitelji 

preminulog ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 
13. Različito 
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1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv. 

Primjedbi  na zapisnik nije bilo pa je predsjednik isti dao na usvajanje.   

Glasovalo je svih 14 vijećnika ZA i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno  donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća 

održane dana 18. 07. 2017. godine. 

 

2. Razmatranje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 

01.01-30.06.2017. godine 

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine  

vijećnici su dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega iznosi kako se u ovom polugodišnjem izvješću  vidi da Vrtić i dalje 

posluje pozitivno, prenosi nekakve prihode u iduće obračunsko razdoblje, vidi se da su  

prijavljeni projekti za energetsku obnovu i nadogradnju rekonstrukciju i priljevi tih 

sredstava se  očekuju. S obzirom  da Vrtić posluje pozitivno znači da je tu nekakva 

dodatna  motivacija u zaposlenicima pa ponovo želi potaknuti pitanje plaća  s obzirom da 

zakon postoji, zakonski podakti koji prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 

njima daju nekakve dodatne pogodnosti kao što je npr. kolektivni ugovor. Dodaje kako 

se sve te stvari  mogu pronaći na stranici Sindikata odgoja i predškolskog obrazovanja, 

gđa Marija Ivanković, profesorica i voditeljica u službi za predškolski odgoj Ministarstva 

znanosti i obrazovanja stavila je prezentaciju u kojoj su navedeni  svi zakonski i 

podzakonski akti koji bi ovim zaposlenicima  trebali omogućiti bolja prava, tim više što i u 

njihovom pravilniku se drže pravila da se koristi ono što je za zaposlenike bolje. 

Podsjetila je gradonačelnika da je i sam na drugoj ili trećoj sjednici rekao kako će morati  

doći do nekih sastanaka sa Vrtićom i ostalim gradskim ustanovama po pitanju 

izjednačavanja koeficijenata i ostalih prava koji ti zaposlenici imaju i stoga koristi  ovu 

temu financijskog izvješća da potakne pitanje tih plaća i da se konačno provede zakon 

nad ovom javnom ustanovom. 

Gradonačelnik  je ponovio kako će se razgovarati oko tih koeficijenata, ali i naglasio 

kako je Grad taj  koji dirigira i odlučuje i za Vrtić i za sve ostalo, a Grad odlučuje o tome 

prema svojim mogućnostima, ne prema njegovoj  volji već mogućnostima Grada. Nada 

se  da će se nešto dogovoriti, do sada nije bilo prilike, ali će se za slijedeću godinu to 

pokušati vidjeti. 

Nikolina Požega se slaže da  Grad odlučuje, to stoji, ali isto tako smatra da se ne može 

izlaziti izvan zakona.  

Gradonačelnik odgovara kako  ne kršimo zakone, samo gledamo svoje mogućnosti. 
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Nikolina Požega iznosi kako je  dobra  prezentacija  gđe. Marije, ona kaže, kada se 

rješava o pravima i obvezama tih radnika iz predškolskog odgoja i obrazovanja, da se 

treba dobro proučiti Zakon o radu, pravilnik o radu i kolektivni ugovor jer vjerojatno se iz 

nekih razloga još nije postigao taj dogovor pa možda upravo zato navodi da je potrebno 

to dobro proučiti.  

Gradonačelnik je ponovio kako  bi sve bilo lako  kada bi bilo novaca u proračunu, nema 

problema, ali mora se ravnati po onome,  koliki je kolač,  toliko se dijeli.  

Nikolina Požega je izrazila nadu da će se nešto postići u vezi toga.  

Gradonačelnik odgovara da se probati hoće, a koliko će se uspjeti, vidjeti će se. 

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio raspravu i dao  Izvješće na 

usvajanje.  

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 

01.01.-30.06.2017. godine. 

 

3. Razmatranje Izvješća o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za 

razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine 

Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za prvo polugodište 2017. 

godine vijećnici su također dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je iz tabličnog prikaza polugodišnjeg financijskog izvještaja na 

posljednjoj stanici vidio  manjak očekivanih prihoda u iznosu od oko 25.000 kn pa moli 

obrazloženje  iz kojeg razloga je došlo do toga. 

Alen Holjevac odgovara kako je  manjak prihoda  došao iz razloga što  u dosadašnjim 

godinama amortizacija koja se obračunavala nije bila prikazana, a  sada je ovo stvarno 

stanje s usklađenjem knjiga, znači  zbog situacija koja je bila u DVD-u,  sve je sada 

usklađeno, ispravljeno  pa je iskazan  manjak 25.000 kn. 

Goran Glavurtić dalje navodi kako se u izvještaju često   spominje da  odstupanja po 

pojedinim kontima nastaju kao posljedica tog neurednog vođenja knjigovodstva ranijih 

godina pa ga zanima  kada bi se moglo znati pravo stanje, s kojim datumom. 

Alen Holjevac kaže kako će  pravo stanje biti sa završetkom ove godine. 

Goran Glavurtić pita  postoji li disciplinski postupak u statutu DVD-a Slunj, odnosno na 

koji način su odgovorni sankcionirani za te nepravilnosti. 

Alen Holjevac odgovara da je gđa koja je to radila  zaposlena inače u Dječjem vrtiću 

Slunj pa DVD nad njom nema nikakve nadležnosti. 

Goran Glavurtić postavlja isto pitanje gradonačelniku. 
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Gradonačelnik iznosi da sve to još nije završilo pa se i ne može poduzeti ništa posebno,  

gospođa je  radila tako kako je radila, nisu je kontrolirali  ranije, a radi se tako već 10 

godina i tek sada je to došlo na vidjelo. Ona je shvatila da je pogriješila i  misli da će to 

ići u pravcu da će se ona morati povući s ovog radnog mjesta  na kojem sada je, da li će 

otići u mirovinu ili dobiti otkaz vidjeti će se na kraju godine.  Koliko zna, treba tu doći i 

krim služba tako da će najvjerojatnije doći do neke njene odgovornosti, ali smatra da ne 

treba o tome voditi brigu jer je taj postupak već krenuo, Državna revizija je prijavila to 

na krim službu.  Iskoristio je priliku te poručio svima neka svatko rad svoj dio posla. 

Dodao je i to kako  ona ne bi više niti mogla raditi posao koji radi sada obzirom da po 

novom prijedlogu zakona i u vrtiću će trebati osoba sa visokom strunom spremom za te 

poslove pa bi se ona itako morala povući.  

Gorana Glavurtića  još zanima, osim što je taj posao sada predan knjigovodstvenom 

obrtu, da li je nešto u međuvremenu napravljeno u smislu prevencije da se sličan 

scenarij ne bi ponovio. 

Gradonačelnik odgovara kako se taj  scenarij  više neće ponoviti, ubuduće će se pratiti i 

DVD i Vrtić,  pratit će i Crveni križ, a sve je ustanove ona vodila,  svjesna  da je napravila 

grešku, ali Grad za sada neće poduzeti ništa s tim u vezi osim što ju je oslobodio tog 

posla u DVD i Crvenom križu.  

Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je dao   Izvješće na usvajanje.  

Glasovalo je svih 14 vijećnika ZA pa predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za 

razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine. 

 

4. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za 

razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine 

Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj vijećnici su dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Zoran Ivšić traži pojašnjenje za stavku službena putovanja radnika  70.214 kn. 

Mirjana Puškarić odgovara da se to  odnosi na prijevoz  radnika na terenu, to su 

gerontodomaćice koje temeljem ugovora o radu koriste svoja vlastita vozila da bi došli do 

pojedinih korisnika na terenu. S obzirom da  je naš teren relativno disperziran, troškovi 

su u sklopu tog ugovora i isplaćivani na temelju mjesečne razine i na temelju obračuna 

kilometara koji su prijeđeni za svakog korisnika za svaki mjesec i odnosi se na  9 

terenskih radnika. 

Zoran Ivšić je pitao još za stavku intelektualne i osobne usluge 11.200 i stavka ostali 

nespomenuti materijalni rashodi 12.650 kn. 

Mirjana Puškarić iznosi kako u  stavku za materijalne rashode  ulaze  obroci za 

dobrovoljne darivaoce krvi (akcija DDK održava se svaka  3 mjeseca),  ENC (naplata auto 

putova),  rashodi koji se odnose na organizaciju tjedna Crvenog križa  te za ostale 

potrebe kod organizacije dobrovoljnog darivanja krvi. Naglasila je kako je kod 
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dobrovoljnog darivanja  krvi  uvijek  jako dobar odaziv darivaoca, prikupi se oko 100 

doza tako da i jednokratni troškovi po akcijama jesu  relativno visoki,  ali obzirom na 

posao koji je napravljen u samoj kalkulaciji  je to u redu. Stavka intelektualne usluge 

odnosi se na knjigovodstvo. 

Nikolina Požega je pohvalila Crveni križ jer ima dobar program, a ono što je zanima je 

što korisnici njihovih usluga kažu na to pružanje usluga, kakav je njihov dojam i kakva je 

vrsta komunikacije između pružatelja  usluga i korisnika te kako ona doprinosi razvitku 

programa. 

Mirjana Puškarić odgovara kako  kroz rad sa starijim osobama imaju  više različitih 

programa koji su financirani i od strane Županije i od strane Ministarstva, a u narednom 

razdoblju pripremaju i jedan projekt putem Zavoda za zapošljavanje, odnosno rade  to 

kroz višestruke projekte jer smatraju  da je on koristan za naše područje. Županija 

Karlovačka je  inače  3. županija  po staračkom stanovništvu, a unutar naše županije 

Slunj je na 2. mjestu pa  smatraju da je možda takva jedna situacija prilika da se starijim 

ljudima pomogne, a da se s druge  strane dio ljudi i zaposli jer je trenutno u ovom 

projektu u radu sa starijim osobama zaposleno  10 radnika, što u dnevnom boravku, što 

na terenu, što voditelja projekata. Sama usluga je  dobro prihvaćena, ona se odnosi na 

pružanje usluga korisnicima u domaćinstvu gdje svaka žena ima svoj rajon i dosta su 

intenzivirane usluge tako da se na neki način korisnici prilagođavaju na tu ženu koja radi 

kod njih  kao na člana obitelji. Oni ne samo  da rade usluge koje su ovdje točno 

pobrojane već svake godine kroz  projekte koriste i priliku  i educirati  gerontodomaćice 

pa su tako prošle  godine imali edukaciju kako što bolje komunicirati sa starijom osobom 

i općenito kako poboljšati komunikaciju u radu obzirom da su humanitarna organizacija i 

da su često u kontaktu sa najugroženijima pa  treba nekad imati više strpljenja da bi 

poboljšali kvalitetu komunikacije usluge. Do kraja ove  godine  planiraju  2 projekta, tim 

building, znači na koji način da taj tim što bolje funkcionira na terenu, a i ljudi 

međusobno kako bi se kvaliteta usluge na neki način poboljšala. U slijedećem razdoblju 

kroz  projekt na kojem sada intenzivno rade planira se zapošljavanje još 7,8 radnika koji 

će raditi sa starijim osobama. Pokušavaju također kroz dnevni boravak dodatno 

angažirati aktivnosti kojima pomažu kao npr. mogu  ljudima možda oprati robu ili za dan 

bolesnika ispeći kolače, odnosno pokušavaju  motivirati još neke druge aktivnosti tako da 

i onima na terenu  budu suport i da im bude na neki način  lakše. 

Nikolina  Požega  kaže kako je sve  ovo što je spomenuto  u komunikaciji kao i 

nastojanje da ta komunikacija među njima bude što bolja dosta pohvalno. Vidjela je u 

izvješću da su  31.1.2017. godine  učenici Srednje škole izdvojili svoje vrijeme i proveli ih 

kod  starijih osoba. To je, smatra,  dobra stvar i dodaje, iako to možda povlači i pitanje 

savjeta mladih, da bi to bio lijep  program koji bi mogao biti stalan u Srednjoj školi i 

smatra da bi  to  dalo nekakvu ljepšu sliku Srednje škole. Zna da to nije na 

ravnateljicama  da donose takve odluke, ali vjeruje da bi utjecalo na  povećanje i 

osnaživanje komunikacije između generacija mlađih i starijih. 

Mirjana Puškarić pojašnjava kako  tu međugeneracijsku solidarnost rade  putem  

dnevnog boravka gdje tijekom godine imaju niz radionica u koje  uključuju  i  djecu iz 

osnovne škole i naše starije i na neki način pokušavaju  oplemeniti zajednički u jednom 

radu. To  spada pod volonterstvo i to je  jedna tema koja je dosta široka jer  radi se o 

specifičnoj populaciji koja  često možda i nije zadovoljna da im dolaze druge osobe u 

domaćinstva. Kada  ulaze  u takve  projekte u pomoć u kući u suradnju sa Srednjom 



10 

 

školom,  uvijek to  na vrijeme organiziraju i iskomuniciraju   da se ljude upozna i sve 

strogo uz vodstvo  gerontodomaćica. Iskoristila je priliku i zahvalila se Srednjoj školi te 

dodala kako svake godine profesorica Paulina  dovede  jedan tim mladih, a oni su u 

Crvenom križu uvijek za suradnju i koordiniranje volonterstva i ukoliko ima prijedloga 

spremni su  za razgovor. 

Nikolina Požega se još osvrnula  na FEAD projekt preko kojeg su  322 osobe dobile  

pakete hrane, neki korisnici su komentirali među drugim ljudima, ne osobno njoj, da im 

je možda čak i previše to koliko dobiju. Smatra, ako im je previše neka podjele nekom 

drugom, neka dadu susjedu, ali se pita da li njih onda ima još kojima je to previše i ne bi 

li se možda trebalo ukazati  na neko racionalnije dijeljenje između njih.  

Mirjana Puškarić odgovara da je  lijepo čuti da je to previše, to je pozitivno te nastavila 

kako se ovdje radi o jednom europskom  projektu  kojeg CK Slunj radi u suradnji s 

nacionalnim uredom HRC, znači nisu oni ti   koji diktiraju opseg i sadržaj paketa. U 

sklopu ovog projekta 322 osobe tijekom 2017. godine tri puta su  dobile podjelu, ta 

podjela nije svaki mjesec uzastopce, ona je otprilike u 2,3 mjeseca jednom i  nastoje  u 

sklopu tog projekta i dalje ostati partneri ne bi li se aplikacijom za 2018. godinu također 

u to uključili. Dodala je kako  na našem području nije istovremeno djelovao Caritas kao 

što se to radi u Biskupiji zagrebačkoj pa je primjera radi, Karlovac dobio i pakete 

Crvenog križa i pakete Caritasa, tako  da oni ne smatraju  da  to na neki način previše, a 

ako je previše mogu se požaliti pa će u slijedećem razdoblju, kada budu išli u projekt, 

prenamijeniti to potrebitijima. Inače kaže kako nisu sami  birali niti određivali cenzus, 

cenzus u projektu strogo je diktiran i strogo se znaju osobe koje su po određenim  

kriterijima ušli unutra i to je rađeno isključivo u suradnji s Centrom za socijalnu skrb. 

Diana Cindrić se kratko uključila iznijevši da to je posao i Srednje škole vezano uz 

Crveni križ jer svaka odgojno obrazovna ustanova, a svaka škola je odgojno obrazovna 

ustanova pa se u sklopu odgoja učenici uključuju u humanitarni rad. To planiraju i  

školskim kurikulumom  kojeg donose  svake godine oko 30. rujna. Kaže kako se  učenici  

vrlo rado uključuju u to, samo ih treba usmjeriti. Što se konkretno  Crvenog križa tiče 

dodaje kako je to  osjetljiva skupina u koju treba ulaziti pažljivo pa su tu i  ravnateljica i 

djelatnici Crvenog križa i profesori  educirani u te svrhe. Zaključila je riječnima: "Škola 

znači ne da može, nego mora djelovati u tom smislu." 

Nikolina Požega se  upravo zbog toga najviše nada da će taj Savjet mladih početi 

djelovati,  da će se promijeniti slika toga jer onda bi  vjerojatno sve to bolje funkcioniralo 

te dodala kako  ne misli  da sada nije dobro. 

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je raspravu zaključio i potom dao  

izvješće na glasovanje. 

ZA Izvješće je glasovalo svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 

01.01.-30.06.2017. godine.  
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5. Razmatranje Financijskog izvješća tvrtke Radio Slunj za razdoblje 01.01.-

30.06.2017. godine 

Financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine 

vijećnicima je dano u materijalima. 

Otvorena  rasprava. 

Goran Glavurtić iznosi kako je  prema financijskom izvještaju za prvu polovicu ove 

godine Radio Slunj  poslovao  s dobitkom od oko 18.000 kn što je u svakom slučaju za 

pohvalu, ali zanima ga da li će doći do povećanja prihoda do kraja godine s obzirom na 2 

projekta odnosno na koji način se planiraju utrošiti sredstva. Podsjeća da je prošli puta 

direktor spomenuo nabavku digitalne miksete pa pita da li je to u međuvremenu 

ostvareno.  

Tone Butina odgovara da je  mikseta  u funkciji, odnosno rade  s novom digitalnom 

miksetom, a što se tiče novih sredstava koje planiraju do kraja godine  prihode koju 

mogu ostvariti tu prihod od reklama i od  božićne čestitke.  

Goran Glavurtić pita koje godine ističe koncesija Radio Slunju. 

Tone Butina odgovara da koncesija ističe za tri godine. 

Goran Glavurtić dalje pita  da li je zakonska obaveza Radia imati 4 zaposlenika za 

ostvarivanje koncesije i da li se radi što po pitanju financijskih sredstava za otvaranje tog 

radnog mjesta, jer sada je troje zaposlenih. 

Tone Butina kaže kako na to pitanje može odgovoriti gradonačelnik, koliko je novaca i 

koliko je moguće zapošljavanje novih djelatnika to ovisi o Gradu, oni to sami ne mogu. 

Goran Glavurtić je preformulirao pitanje pa pita  da li je moguće ove viškove sačuvati 

za taj period kada dođe pitanje koncesije na red. 

Tone Butina misli da nije moguće zato što ti viškovi jesu u financijskim izvještajima 

prikazani, ali to su sredstva koja Radio usmjerava za podmirenje svakodnevnih obaveza 

koje imaju, režije i dr. tako da oni za neko zapošljavanje ne bi imali sredstava, 

eventualno za neki kraći rok mjesec, dva, tri, ali za nešto dugotrajnije nisu u financijskoj 

mogućnosti. Moraju imati i neka sredstva u pričuvi za nešto neplanirano ili da nešto od 

tehnike ode jer tehniku nabavljaju sami. 

Goran Glavurtić isto pitanje postavlja gradonačelniku. 

Gradonačelnik  odgovara kako Grad najvjerojatnije neće moći zapošljavati niti jednog 

novog djelatnika pa tako ni u Radio Slunju,  vjeruje da će se Radio  javiti na natječaj za 

koncesiju i dobiti jer niti prošli puta nisu imali djelatnika pa je to prošlo. 

Goran Glavurtić iznosi kako su imali 4 jer je on bio četvrti da se izvuče koncesija i 

smatra da bi bilo poražavajuće da ostanemo  bez koncesije za Radio Slunj. 

Tone Butina pojašnjava da je to u pitanju bio vanjski suradnik, a ne stalno zaposlen 

radnik. 

Gradonačelnik je mišljenja da se o tome treba razgovarati  kada dođe vrijeme za to. 
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Nikolina Požega je dodala kako  se to zove ugovor o koncesiji za obavljanje  djelatnosti 

Radia na području Grada Slunja i jučer je gledala taj ugovor prema kojem koncesija  

izlazi  2018. godine, jedino  ne zna ako ne postoji još nešto. Kaže kako je ugovorom  

definirano da se plaća koncesijska naknada i to po određenim iznosima i određenim 

datumima i za 2017. godinu to su  datumi: 11. 02, 11.05. i 11.08. i sve to iznosi  

1.950,oo kuna pa je zanima u kojem dijelu izvješća je taj iznos, da li to spada pod 

naknade za radijsku frekvenciju ili članarinu ili HURIN. 

Tone Butina kaže kako je HURIH drugo, to je Hrvatska udruga radia i novina i to je 

250,00 kn mjesečno, Radio je član te udruge  i to ne  spada u koncesijsku naknadu. 

Nikolina Požega još pita koje sve naknade spadaju pod tu radijsku frekvenciju, ima 

puno vrsta.  

Tone Butina odgovara da je to  koncesija, korištenje frekvencije. 

Goran Glavurtić je,  s obzirom da je  izvješće dosta sažeto, pitao da li je moguće 

slijedeće malo opširnije, u smislu obrazloženja, a Nikolina Požega dodaje da bi baš u 

smislu tih radijskih frekvencija trebalo navesti njihove nazive i visinu koliko se za što  

izdvaja te  podsjeća da su i zadnji puta govorili u vezi izvješća da mogu biti malo šira.  

Tone Butina odgovara da je moguće, obratit će se knjigovodstvu da im to tako naprave 

i dodaje kako se najviše vode time da su u plusu s obzirom kakvo je stanje radijskih 

postaja. 

Predsjednik pretpostavlja da su ovo dvoje vijećnika iscrpili svoja pitanja, pustio ih je da 

rasprave, razgovaraju i predlažu i pita da li se još netko javlja. 

Zoran Ivšić kaže kako se i  kroz prošli saziv  spominjao  Radio Slunj, sve je to super, 

bajno i krasno, ali  nameću se novi uvjeti, traži se još jedan zaposlenik i sve se vraća na 

ono što su  u biti govorili cijelo vrijeme da  Grad to neće moći plaćati jer prihodi su takvi, 

ljudi se  trude i sve je to OK, ali Slunj je premali i oni ne mogu živjeti od reklama, čestitki 

jer ih nema tko uplaćivati niti kome čestitati ovdje pa sve  naravno  pada na teret Gradu. 

Boji se da Grad to neće moći pratiti i da će kroz godinu dvije, tri kao što je svojevremeno 

bilo za vrijeme g. Bogovića, što sada razumije,  doći do gašenja tog Radia i to je 

neminovno, osim ako se nešto u Slunju dramatično ne promijeni. Smatra da se Radio 

Slunj može financirati samo ako obnovimo gospodarstvo i ako sami sebi podignemo svoj 

proračun, a boji se da će se to teško dogoditi. 

Budući da se nitko više nije javo za raspravu predsjednik je istu zaključio i dao Izvješće 

na usvajanje.   

ZA izvješće glasovalo je svih 14 vijećnika nazočnih sjednici pa predsjednik konstatira da 

je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj d.o.o. za 

razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine. 

  

6. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine 

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine vijećnici su dobili 

u materijalima. 
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Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega iznosi kako je pročitala izvješće, navedeno je  što je odrađeno, što 

nije, međutim, ima zamjerku na  rječnik, općenito misli da ne bi u rječniku 

gradonačelnika trebale biti  riječi poput "na žalost", "pokušat ćemo", "trebali bi" 

"kojekakva ministarstva", "nije moguće" itd. Nije, kaže gradonačelniku, to   nikakav 

napad na njega,  to je samo prijedlog jer  gledala je izvješća drugih gradonačelnika iz 

Grada Ogulina, Zagreba, Rijeke gdje je sama struktura pisanja izvještaja drugačija, a 

samim time i riječi koje se koriste. Npr. kaže kako, bez obzira što su i Ogulin i Rijeka veći 

gradovi, u njihovom izvješću nema niti jednom takvih riječi, oni se baziraju potpuno 

samo na ono pozitivno što su uspjeli ostvariti pa misli da bi možda  bilo dobro ići u tom 

smjeru bez obzira što ne uspijevamo  ostvariti sve što želimo. Osvrnula se na segment u 

turizmu gdje piše u vezi direktora TZ kako je potrebno 3 godine iskustva na 

rukovodećem mjestu i gdje gradonačelnik kaže  koliko je to teško osigurati u ovakvim 

sredinama. "Ovdje je svima jasno da je to teško osigurati, ali vi ste na funkciji pa trebate 

naći rješenje i raditi nešto na tome da osigurate da do toga ne dođe i da se promijeni taj 

dio" zaključila je i dalje se nadovezala  na odgoj i obrazovanje gdje se opet utvrđuje da 

je demografska struktura grada loša i opet komentira da tu ne vidi pomake. Smatra,  ako 

on kao  gradonačelnik ne vidi pomak, onda sami građani ne trebaju ništa ni očekivati, 

nikakvo poboljšanje, a pomake treba smišljati, ne treba od njih odustajati. Obzirom da  

kod nas u gradu raste turizam, raste ugostiteljstvo, razmišlja da bi  možda  bilo dobro 

raditi na tome da se u Srednjoj školi uvede dodatni smjer turističko ugostiteljski i samim 

time naši učenici nakon OŠ možda ne bi išli u druge gradove u srednju školu  već bi ostali 

ovdje pa bi onda i porastao broj upisanih u srednju ili osnovnu školu. Pitala je još na 

kraju u vezi kulture, naime, nije spomenut  dolazak Thompsona, a to je bio jedan veći 

događaj za ovaj grad pa je čisto zanima kako nema  niti jedna rečenica o tome.  

Gradonačelnik je najprije oko koncerta rekao kako je ovo izvješće za prvih 6 mjeseci, a 

koncert je bio  za Dane Grada. Drugo, njega ne muče toliko gradonačelnici drugih 

gradova, on je takav  kakav je, ponaša se tako kako se ponaša, a što drugi rade, ne zna, 

on gleda ono što je dobro, a ono  što možda i nije i ne gleda, mada ne smatra da drugi 

rade lošije od njega, dapače, možda i bolje. "Znači ovo sam ja, ja nisam neki drugi, ja 

nisam gradonačelnik niti Ogulina, niti Rijeke, niti Karlovca nego Slunja i moja osobnost je 

u ovome, dakle niti ću se mijenjati niti ću što promijeniti" kaže te nastavlja  kako je u 

turizmu već sada došlo do promjena, izmijenjen je pravilnik i već su poduzete u tom 

smislu na TZ određene radnje, imali su Vijeće TZ koje je donijelo odluku o novom 

raspisivanju natječaja i misli da je on već raspisan, znači ne treba  više za direktora 3 

godine iskustva na rukovodećem  mjestu već 3 godine radnog iskustva u turizmu. 

Naglasio je kako je to sada puno  povoljnije i nada se  da će se konačno riješiti taj dio. 

Do sada  je bilo teško riješiti jer nije bilo takvih djelatnika,  svi su imali problem i 

Karlovac, Vojnić, Ozalj i neki od njih su krenuli u  nekom drugom pravcu. Nada se da će 

se netko javiti na natječaj i da će se odabrati direktor, od kandidata koji su se javili na 

prvi natječaj jedna kandidatkinja sada sigurno zadovoljava, a možda i dvoje, troje, to će 

se vidjeti, moguće da će se javiti i netko  sa još boljim uvjetima. 

Nikolina Požega odgovara gradonačelniku da ga nitko  ne sili na promjenu, ali smatra 

kako je za svakog  svaka mala promjena dobro došla pa tako i za gradonačelnika. 

Diana Cindrić se javila budući da je i  Srednja škola bila spomenuta, a ona je njen 

predstavnik pa je, što se tiče programa, iznijela kako se u gradu  razgovara o tome što bi 
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bilo dobro  da  djeca ostanu kod nas, ali na žalost situacija je takva, demografska slika 

nije baš tako dobra da bi mogli očekivati puno veći broj učenika. Složila se da je 

ugostiteljstvo nešto što je atraktivno, što traži zaposlenike, ali na žalost samo sezonski. 

Pokazatelji koje je dobila sa Zavoda za zapošljavanje, a i gradonačelnik zna to, pokazuju 

to da bi trebalo konobara, kuhara, slastičara i sl. i za to su potrebni i kadrovski i 

materijalni uvjeti, a kako je ovo srednja škola u maloj sredini i treba zadovoljiti sve 

potrebe, ali  po anketama koje dobiju za gimnaziju i ekonomiju je uvijek najviše 

zainteresiranih učenika. Što će biti u budućnosti, ne zna, u županiji i na nivou 

Ministarstva se također radi na mreži škola i svi moraju  sami promisliti o tome, a sigurno 

je cilj  svima  zadržati ovdje djecu, ne samo u osnovnoj i srednjoj školi nego i dalje da se 

zaposle tu i da ostanu u našem gradu,  to je jedan od prioritetnih ciljeva, a kako to 

provesti,  o tome treba promišljati i razgovarati.  

Zoran Ivšić kaže kako  gleda podnaslov  gospodarstvo gdje  je navedeno da se rade 

ulice pa  ne zna kakve to veze ima s gospodarstvom jer ulice se rade preko projekata, 

ulice će biti za ljepotu grada, ali za samo slunjsko gospodarstvo  ne, one ne  bi trebale u 

ovom dijelu izvješća biti,  u nekom drugom dijelu da, npr. u komunalnom opremanju 

grada jer rade se ulice i radit će ih probrane firme koje to rade već godinama i koje 

dolaze iz Županije, iz Karlovaca, dobro je da se rade,  sve 5,  ali smatra da to za slunjsko 

gospodarstvo ne znači ništa. Slunjsko gospodarstvo u biti ni ne postoji, a kada bude 

postojalo gospodarstvo neće biti problem niti sa Radio Slunjem ni  sa financiranjem nekih 

drugih programa i projekata, kaže i dodaje kako je sve ovo  prelijevanje  iz šupljeg u 

prazno, a  niti u daljem  proračunu ne vidi  da se pokazuje silna želja da bi se to stvarno 

pokušalo obnoviti. Smatra da bez gospodarstva  neće biti niti demografske obnove, niti 

klinaca u prvom razredu jer gdje nema posla nema niti mladih ljudi tako da nema ni 

djece i  na kraju neće nikome  trebati ni ulica, ali to je, kaže,  neka druga priča.  U 

rebalansu proračuna je  70.000  kn za poduzetničke zone, ali nikako da probamo nešto s 

tom poduzetničkom zonom napraviti, da probamo lobirati da netko tu dođe, da se pokuša 

obnoviti  proizvodnja jer, ponavlja,  samo  to je rješenje za sve demografske probleme, 

probleme Radio Slunja i td. ali  u tom se smjeru ne ide, od toga se  malte ne i odustalo. 

Komunalna djelatnost je nasipanje ceste, ceste će se nasipati i to je to. U turizmu nema 

još direktora ali vjeruje da će se to riješiti. Od svega ispada da se sve svelo  na naplatu 

parkiranja po Rastokama i po Slunju, ne vidi se nekakav smjer i neka ideja da se ljudi 

zadrže par dana, da se nešto još proba u tom smjeru raditi, sve je jedno noćenje i 

hodanje po Rastokama bez  potrošene kune,  nešto malo od toga u Rastokama imaju  

kafići, restorani, ali globalno Slunj od toga nema bog zna što. Uvijek insistira na 

gospodarstvu, i ne zna, možda je u krivu, ali po njegovom mišljenju  ako ne bude zdravo 

gospodarstvo, ništa, a ako bude,  onda će biti i kultura i sport i demografska obnova- 

"Sve drugo su   priče i čuđenje što napraviti da bi se obnovio Slunj, početi raditi i 

proizvoditi, nova radna mjesta i nova vrijednost jedino je to rješenje i nema druge priče" 

zaključio je g. Ivšić. 

Gradonačelnik kaže kako ne zna po koji puta to već govori da  grad ne može stvoriti 

gospodarstvenika, svatko se može opredijeliti za nešto s čim će se baviti i biti 

gospodarstvenik,  o tome neće grad odlučiti nego sami pojedinci. Grad treba i može 

stvoriti uvjete za gospodarstvenika, npr. ako se radi kanalizacija, ako se rade ulice, to je 

sve bitno za gospodarstvo, bitno je za funkcioniranje cijelog grada. 
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Zoran Ivšić smatra  da nije bitno za gospodarstvenika jesu li obnovljene stepenice, 

dobro je da jesu, ali nije najbitnije za gospodarstvo. 

Gradonačelnik je  dalje što se tiče ind. zone ponovio da ako se bilo tko pojavi da želi  

nešto napraviti u našoj predviđenoj zoni, a može doći tko hoće, Grad je sigurno spreman 

pomoći kod infrastrukturnih projekata, vodovoda i kanalizacije. Naglasio je  kako 

zemljište u toj zoni nije gradsko, privatno je i državno, ali bez obzira na to, ukoliko netko 

iskaže  namjeru grad će sigurno pomoći, on ne može nikoga nagovoriti da tamo ide nešto 

raditi jer svatko za sebe odlučuje, ali i on i svi u gradskoj upravi kao i vijećnici  mogu 

pomoći ako se netko odluči za našu ind. zonu, vijećnici su ti koji donose odluke.  

Zoran Ivšić odgovara kako  ta zona nije opremljena s ničim i pita što da se sutra pojavi 

netko i kaže da bi tu nešto radio,  dok se krene s projektom i dok se dovede  voda, 

kanalizacija, boji se da ništa od toga. 

Gradonačelnik smatra kako neće niti taj investitor prije riješiti svoj dio nego grad svoj, 

sto posto je siguran u to. Navodi primjer  kada je g. Turkalj tražio da će se spojiti na 

kanalizaciju koje nema i tada je tvrdio i rekao da će Grad  spojiti kanalizaciju kako bi se 

on mogao na istu priključiti i to se i događa i biti će riješen taj dio  za koji je  Grad 

obavezan, a tako će se i svakom drugom izići u susret,  svima koji žele razvijati 

gospodarstvo,  grad je dužan  osigurati  infrastruktura i za to je tu pa se tako ne može 

složiti sa konstatacijom g. Ivšića da gospodarstvenici od toga nemaju ništa, imaju i 

gospodarstvenici i svi.  

Zoran Ivšić se složio da imamo, ali ne u tom smislu te naglasio  kako je u proračunu za 

to predviđeno 70.000 kn, a  gradonačelnik mu odgovora da pusti tih 70.000 kn i  

poduzetničku zonu. 

Predsjednik je potom,  obzirom da nema konkretnih pitanja, i obzirom da se drugi nitko 

nije javio više za riječ,  zaključio  raspravu i dao Izvješće na usvajanje. 

ZA Izvješće je glasovalo 10 vijećnika dok su 4 vijećnika bila SUZDRŽANA i predsjednik 

konstatira da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika 

za razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine. 

 

7. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna grada Slunja za 

razdoblje 01.01.-30.06.2017. 

Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine 

vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa detaljnim pisanim obrazloženjem. 

Na poziv predsjednika Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za proračun i financije 

izvijestila je Vijeće da se neposredno pred sjednicu sastao Odbor za proračun i financije i 

sastavu od dva člana (jedan član je opravdano bio odsutan) te da je Odbor  jednoglasno 

predložio Gradskom vijeću da prihvati Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 

razdoblje od 01.01.-30.06. 2017. godine u tekstu kako je i predloženo. 

Otvorena rasprava. 
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Zoran Ivšić pita vezano uz program 1088 poticanje razvoja gospodarstva gdje se plaća  

aktivnosti Razvojne agencije KŽ u ne malom iznosu od skoro 22.000 kn pa pita što je ta 

Razvojna agencija napravila za Grad Slunj i zašto se to  mora plaćati.  

Zdenka Kovačević je pojasnila kako je Grad Slunj suvlasnik Agencije i njen osnivač i 

osnivačkim aktima je definirano da svaki, sukladno svojim suvlasničkim udjelima, a Grad 

je suvlasnik u 2,1%,  participira u redovitim troškovima Agencije i njenom godišnjem 

radu. 

Zoran Ivšić je prokomentirao  da mu ta Agencija liči na utočište izrabljenih županijskih 

političara koje onda sve općine i svi gradovi Županije plaćaju,  tako su je i osnovali da ih 

smjeste, kao na groblje slonova.  

Ivanka Magdić se uključila te iznijela kako  ima neka saznanja o radu Agencije Karla, a 

naročito o potezima novog župana g. Jelića koji je potpuno reorganizirao tu Agenciju i u 

tijeku su sada pripreme da se to provede. Agencija  ima svoje jasno definirane zadaće, 

kadrovski je vrlo ekipirana, ne radi se o nikakvim isluženim kadrovima, to su zaposlenici  

mladi i stručni ljudi koji će cijeloj županiji biti na  usluzi  upravo za usmjeravanje i pomoć 

pri izradi projekata  koji će se kandidirati prema svim mogućim i nemogućim  fondovima. 

Morala je ovo istaknuti  kako  konstatacija g. Ivšića ne bi ostala visjeti u zraku, obzirom 

da   doista ne odgovara istini.  

Gradonačelnik je dopunio  kako bi agencija  Karla  po prijedlogu, ne samo župana, nego 

i po prijedlogu Vlade RH, trebala biti  regionalni centar za sve projekte  koji bi trebali ići 

preko EU fondova ili preko Županije,  trebala bi se bolje posložiti i bolje ekipirati. 

Spomenuo je kako su u Agenciji sve  visokoobrazovani ljudi, ima ih iskusnih i početnika i 

nada se  da će to biti regionalni centar za sve projekte KŽ. 

Zoran Ivšić pita gradonačelnika oko naših projekata jer vidi da ih je dosta otpalo. 

Gradonačelnik odgovara kako se čekaju rezultati natječaja, sve ovisiti o  

povjerenstvima koji rade na ocjeni tih projekata.  

Zoran Ivšić je još spomenuo  projekt za kupalište o kojem se govorilo, ali  ljetos se 

ništa nije dogodilo pa pita što je s tim. 

Gradonačelnik odgovara da će biti, čeka se već pola godine lokacijska dozvola, a kada 

dođe lokacijska ići će se na izradu glavnog projekta i potom ishođenje građevinske 

dozvole.  

Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je dao Odluku na glasovanje.  

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 

Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine. 
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8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane 

ceste – javnog dobra u općoj uporabi NCG 178 

Tekst odluke o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u 

općoj uporabi NCG 178 vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasalo je svih 14 vijećnika ZA i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – 

javnog dobra u općoj uporabi NCG 178.  

 

9. Odluka o razrješenju Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 

Tekst Odluke o razrješenju Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj vijećnici su dobili u 

materijalima, a predsjednik Vijeća je u uvodu naglasio kako svi znamo što se, na žalost, 

dogodilo sa ravnateljem koji je, svi znamo dao sebe za te ustanove i za sve nas, ali 

formalnost moramo provesti i donijeti odluku o razrješenju pa je otvorio raspravu. 

Zoran Ivšić je mišljenja da će se teško naći neki čovjek slične energije koji je toliko 

davao sebe za ovo što je radio i na tome mu svaka čast. 

Damir Vuković  pita, pošto je Nikola stvarno ostavio velikog traga u radu i zalaganju,  

da li mogu  predložiti da se Pučkom otvorenom učilištu dade ime Nikola Živčić, misli da  

je on stvarno zaslužio da ga se sjećamo i da ta ustanova nosi njegovo ime. 

Zdenka Kovačević odgovara da je moguće, ali se moraju pripremiti izmjene i dopune 

Statuta Pučkog otvorenog učilišta u kojeg će ući izmjena naziva. 

Damir Vuković pita da li mogu oni to ispred vijećnika SDP to predložiti pa da se za drugi 

puta  to pripremi. 

Zdenka Kovačević odgovara,  ako žele to predložiti ispred Kluba vijećnika SDP-a, onda 

moraju pripremiti i izmjenu Statuta.  

Damir Vuković dodaje da  može prijedlog ići  ispred svih vijećnika i pita da li se sada 

može o tome glasovati. 

Gradonačelnik  predlaže da se to malo ostavi i da se to sve malo smiri jer se ne može 

to samo tako provesti. To je jedan  od prijedloga i smatra da ima vremena za to,  

izmjena Statuta traži svoju proceduru i sve to treba rješavati. Postoji mogućnosti, kaže, 

ali  neka to sve malo pričeka. 

Damir Vuković se složio da se pričeka, ali da se vodi računa da  prijedlog ne zastari. 

Gradonačelnik odgovara da neće zastarjeti samo sve treba pripremiti.  

Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je  dao Odluku na glasovanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 

glasova ZA donijelo Odluku o razrješenju Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj.  
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Prije prelaska na slijedeću točnu predsjednik je još jednom zahvalio g. Živčiću na svemu 

što je učinio za Grad i građane Grada Slunja. 

 

10. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice 

Slunj 

Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 

vijećnici su dobili u materijalima. 

Provedena je rasprava. 

Goran Glavurtić  predlaže da se izabere kandidat koji ispunjava zakonom predviđene 

uvjete za ravnatelja odnosno vršitelja  dužnosti jer smatra da kandidat ne ispunjava te 

uvjete. 

Gradonačelnik odgovara kako će  biti raspisan natječaj za to,  vršitelj dužnosti se 

predlaže zato  što ne može Knjižnica funkcionirati i vršitelj dužnosti se  postavlja ovdje, a 

sve drugo je natječaj. Dodao je kako takvog kadra nema u Slunju, a nema ga niti šire. 

Goran Glavurtić smatra da je isti problem i sa Turističkom zajednicom. 

Gradonačelnik odgovara da je ovo još malo teši problem zato što knjižničara nema, 

barem nema na zavodima za zapošljavanje, ali procedura je takva, Pučko i Knjižnica 

moraju funkcionirati, imaju i djelatnika kojem za mjesec dana izlazi probni rad i da bi to  

mogli provesti mora biti vršitelj dužnosti koji će obavljati i voditi funkcioniranje Knjižnice i 

čitaonice  do trenutka izbora novog ravnatelja.  

Goran Glavurtić  kaže kako se  iz rečenog da  pretpostaviti da će vršitelj dužnosti 

ravnatelja Knjižnice duže vrijeme vršiti tu dužnost. 

Gradonačelnik mu odgovora  da ne bi trebao, danas se raspisuje natječaj i ako se itko 

javi prvi puta da zadovoljava uvjete, biti će dobro, ako ne,  ponovo ide natječaj i taj 

drugi put će se nekoga odabrati, ali među tima  neće moći biti g. Požega jer ne 

zadovoljava uvjete,  nema VSS.  

Zdenka Kovačević dodaje kako se vršitelja dužnosti  imenuje da bi ustanova mogla 

funkcionirati tijekom provedbe postupka natječaja, natječaj  se mora objaviti, podloga za 

to je odluka Gradskog vijeća, natječaj traje minimalno 8 dana, a nakon toga razmatranje 

ponuda i ponovo sjednica GV, cijeli taj period ustanova nema niti jednog drugog tijela jer 

to je mala javna ustanova koja po Zakonu o knjižnicama ima samo ravnatelja, sve ostale 

odluke donosi osnivač, dakle Gradsko vijeće i ovo je jedino moguće rješenje u ovom 

trenutku. Postupak natječaja i uvjeti koje osoba mora zadovoljiti su propisani Zakonom o 

knjižnicama.  

Goran Glavurtić  pita da li netko od predstavnika gradskih službi može obnašati funkciju 

vršitelja dužnosti ravnatelja.  

Zdenka Kovačević odgovara da ne jer nitko ne udovoljava uvjetima, nema VSS i 5 

godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara. 
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Hrvoje Paulić nije siguran da  je pročelnica razumjela pitanje jer je pitanje za vršitelja 

dužnosti. 

Goran Glavurtić pita da li za vršitelja dužnosti može biti  netko iz gradskih službi. 

Zdenka Kovačević  odgovara da može i pita zašto to ne bi bio dogradonačelnik jer isto 

tako može biti i on. 

Goran Glavurtić dodaje da u gradskim službama rade visoko obrazovani ljudi. 

Gradonačelnik kaže kako to nije uvjet za vršitelja dužnosti.  

Predsjednik konstatira kako je u prijedlogu jasno rečeno da je vršitelj dužnosti  osoba 

koja će biti zadužena za funkcioniranje ustanova i provođenje postupka  natječaja za 

izbor ravnatelja. 

Zdenka Kovačević ispravlja i dopunjuje kako i natječaj provodi Grad, sve prijave 

razmatra gradonačelnik i utvrđuje prijedlog  za GV, a ovo je čisto funkcioniranje 

Knjižnice, potpisivanje naloga za plaćanje računa, potpisivanje plaća, čisto funkcioniranje 

Knjižnice za taj period.  

Ivona Piršić misli kako g. Glavurtić ima nešto protiv gospodina kojeg se predlaže za 

vršitelja dužnosti, ali smatra, ako se gleda  logično g. Požega je inače bio jako blizak 

suradnik g. Živčiću, ne samo u Knjižnici nego i u Pučkom otvorenom učilištu i Zajednici 

sportskih udruga i po njoj je najlogičnije da tu dužnost obavlja onaj tko zna što se to 

dolje događa, tko je bio u tim ustanovama svakodnevno i tko je bio najbliži g. Živčiću.  

Goran Glavurtić kaže kako mu je sve jasno,  ali  predlaže drugog kandidata, nekog 

bližeg prosvjeti, bližeg Knjižnici.  

Predsjednik odgovara da je to njegovo pravo, može predložiti kandidata pa će se o 

tome glasovati. 

Zoran Ivšić pita da li će vršitelj dužnosti dobivati kakvu financijsku nadoknadu za to što 

će raditi i kolika će ta naknada biti.  

Zdenka Kovačević odgovara kako je obnašatelj dužnosti  osoba koja obavlja poslove 

ravnatelja sa ovlastima ravnatelja, dakle tako mu pripada i naknada. Pitala je g. 

Glavurtića da li ima prijedlog. 

Goran Glavurtić kaže kako nemaju prijedlog već predlažu da se predloži osoba. 

Zdenka Kovačević traži da se predloži osoba, sada se imenuje vršitelj dužnosti 

ravnatelja pa pita  ili imaju ime ili ga nemaju. 

Goran Glavurtić odgovara kako ga trenutno nemaju na što je Zdenka Kovačević 

zaključila da onda nemaju prijedlog. 

Nikolina Požega pita što je sa g. Flanjkom koji radi u Knjižnici. 

Zdenka Kovačević odgovara da je g. Flanjak pomoćni knjižničar  i radnik je Knjižnice, a  

treba netko imenovan ispred osnivača. 



20 

 

Kako nije bilo drugih konkretnih prijedloga predsjednik daje prijedlog kojeg su vijećnici 

dobili, odnosno predlaže da se glasuje o tome da se za vršitelja dužnosti ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Slunj imenuje g. Ivan Požega i taj prijedlog daje na glasovanje. 

ZA prijedlog je glasovalo 11 vijećnika, 2 vijećnika su glasovala PROTIV i 1 vijećnik je bio 

SUZDRŽAN i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće većinom glasova donijelo 

Odluku o imenovanju g. Ivana Požege za vršitelja dužnosti Ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj. 

 

11. Zaključak o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Slunj 

Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik prijedlog dao na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

donijelo Zaključak o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj. 

 

12. Zaključak o prethodnoj suglasnosti za isplatu financijske potpore obitelji 

preminulog ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 

Zaključak su vijećnici dobili u materijalima, a kratko se uključila pročelnica Zdenka 

Kovačević iznijevši kako su ograničene ovlasti v. d. ravnatelja. Ovo je nešto što je inače 

materijalno pravo zaposlenog, ali s obzirom da osim ravnatelja Knjižnica nema niti jedno 

drugo tijelo ovime se daje  ovlasti v. d. da odobri tu isplatu obitelji pokojnog ravnatelja 

koja je u visini onog iznosa koji je Pravilnikom o porezu na dohodak neoporeziv. 

Rasprava nije vođena već je predsjednik dao Zaključak na glasovanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je 

Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o prethodnoj suglasnosti za isplatu 

financijske potpore obitelji preminulog ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj.  

 

13. Različito 

Goran Glavurtić je izvijestio Vijeće kako je  prije ove sjednice imao  razgovor sa gđom 

Kovačević i na tu temu  napravio jedan prijedlog za održavanje edukacijske radionice. 

Riječ je o tome da Udruga gradova u RH pokreće novi ciklus obuke gradskih vijećnika i 

savjeta mladih koja je namijenjena članovima županijskih, gradskih i općinskih savjeta 

mladih, predstavnicima izvršnih i predstavničkih vlasti, stručnih službi, organizacija 

mladih i za mlade kao i zainteresiranim pojedincima. Cilj obuke je da sudionici steknu 

informacije i vještine koji su preduvjet za kompetentno obavljanje vijećničkog posla, a 

ona uključuje i slijedeće module: sustav lokalne samouprave, rad predstavničkog tijela, 

financiranje lokalne samouprave, odgovorno zastupanje interesa građana i vještine u 
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obavljanju vijećničke dužnosti. Obuka je jednodnevna, provode je 2 educirana trenera 

koja posjeduju praktična znanja s područja lokalne samouprave i djelovanja savjeta 

mladih. Termin kao i lokacija  održavanja se dogovara sa predstavničkim tijelom grada, 

cijena edukacije inače iznosi 20.000 kn, ali je besplatna za gradove koji su članovi 

Udruge kao što je Grad Slunj. U dosadašnjem periodu kontinuirano od 2005. godine 

održano je 26 obuka u 19 županija sa gotovo 500  sudionika. S obzirom da je 

sudjelovanje na obuci za Grad  Slunj besplatno i ne plaća se kotizacija, predlaže da se 

iskoristi ova prilika i poziva  vijećnike na glasanje tko je za ovu radionicu. 

Predsjednik je iz iznesenog učio kako se ta  radionica može organizirati za širi krug 

ljudi, od savjeta mladih pa na dalje, ali  Vijeće može donijeti odluku  za vijećnike,  sve 

druge bi trebalo  kontaktirati ako postoji interes. 

Goran Glavurtić odgovara da smo se kod drugih na žalost uvjerili da ne funkcioniraju, 

misli konkretno na Savjet mladih, ali pitanje je konkretno za vijećnike. 

Ivanka Magdić odgovara da su neki od njih već prošli edukacije, pa je možda to više za 

one vijećnike koji to nisu. 

Goran Glavurtić dodaje kako je bio u subotu u Karlovcu i može reći da se  veliki broj 

članova i HDZ-a i SDP-a koji već godinama obnašaju mandate i u KŽ i u Gradu Karlovcu  

odazvalo na ovu radionicu pa postavlja pitanje kakav je interes kod vijećnika, on je 

također prošao. 

Ivona Piršić predlaže da za slijedeću sjednicu g. Glavurtić da napisan prijedlog tako da 

se ipak detaljnije upoznaju s tom radionicom i njenim sadržajem. 

Goran Glavurtić se izjasnio da može i tako pa je predsjednik konstatirao da će se 

onda za iduću sjednicu dati pisani prijedlog i o tome će se raspraviti i donijeti konačna 

odluka.   

Završetkom točke "Različito" predsjednik je zaključio rad sjednice u 15,30 sati. 

 

ZAPISNIK  SASTAVILA:       PREDSJEDNIK 

               GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac. vr.        Ivan Bogović, vr. 

 


