
 

Zapisnik 

 

sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 04. 05. 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 

kao i slušatelje Radio Slunja. 

Predsjednik je na samom početku zamolio g. Glavurtića da ne snima sjednicu 

podsjetivši ga kako je rečeno na prošloj sjednici da za to niti ima dozvolu, niti ima 

ovlaštenje, odnosno  zatražio je da isključi svoj aparat kako bi mogli nastaviti sa radom 

12. sjednice Gradskog vijeća. 

Goran Glavurtić odgovara predsjedniku: "Gospodine predsjedniče Gradskog vijeća, 

poštovani uvaženi kolege gradski vijećnici,  rad Gradskog vijeća je javan, gradska 

vijećnica je javno mjesto  stoga upozoravam  ovim putem i predsjednika Gradskog vijeća  

što kaže europska  praksa mogu li se snimati i uživo prenositi javne sjednice gradskog 

vijeća. Zakoni europskih država koji reguliraju ovu materiju  su vrlo jasni,  nitko ne može 

zabraniti snimanje bilo koje javne sjednice, bilo općinskog, gradskog ili županijskog 

vijeća, čak što više, bilo koji vijećnik ima puno pravo organizirati javno snimanje  kao i 

bilo koje drugo fizičko i pravno lice. Pojedini  sudovi u Francuskoj su osudili predsjednike 

vijeća koji su pokušali zabraniti korištenje mikrofona i kamera pod izgovorom da ih to 

ometa pri radu.  Presudom od 5. svibnja 2008. godine u Nici, Francuska jasno je rečeno, 

nitko ne treba unaprijed tražiti  dozvolu za snimanje, čime su svi limiti izbrisani. Hrvatski 

građani su prihvatili europske pravne standarde, ali  kako vidimo to moraju učiniti i 

njihovi politički predstavnici  time što će svoj rad učiniti još transparentnijim. Uvjereni  

smo da se radi o propustu predsjednika Gradskog vijeća koji će on vrlo rado ispraviti, a 

mi i građani  koje predstavljamo u ovom tijelu ćemo bit zahvalni na gledanju budućih 

sjednica gradskog vijeća uživo." 

Predsjednik  mu odgovara kako ovo Gradsko vijeće ima svoje akte koje su  donijeli u 

ovoj prostoriji i u kojima je sudjelovao i g. Glavurtić i po tim aktima je jasno i 

transparentno  propisano što i tko i na koji način može raditi i kako se ponašati. 

Goran Glavurtić je na to komentirao kako postoje akti koji su viši od gradskih akata, 

koje donosi vlada RH, koja je donijela Zakon o pravu na pristup informiranju i građani 

imaju pravo pratiti  sjednice  gradskog vijeća. 

Predsjednik kaže kako  građani prate sjednice  na način kako je to i odlučeno na razini 

Gradskog  vijeća. 

Goran Glavurtić komentira kako  danas Radio Slunj ne prenosi uživo. 

Predsjednik iznosi kako će se  sjednica prenositi što je ovdje  jasno  rečeno svima.   

Goran Glavurtić predlaže da  odgodi sjednicu do sutra. 

Predsjednik se izjasnio kako ne  želi s vijećnikom  raspravljati  na ovaj način i o ovoj 

problematici  nego pa će  zatražiti od kolega vijećnika da se izjasne da li žele da se ova 

sjednica snima od strane g. Glavurtića  ili ne.  

Zoran Ivšić  smatra kako je u ovom slučaju kolega Glavurtić u pravu jer je i sam to 

malo gledao i nije mu jasno zašto se uopće drami oko tog njegovog snimanja toliko. 

Citira:  "Zakonom o pravu na pristup informacijama  RH koji je u  potpunosti  usklađen s 

direktivama Europske unije 2003/98, Uredbom EU parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 

2001. godine, toplo se preporučuje korištenje modernih tehnologija te po mogućnosti 

interneta za što bolji  pristup informacijama i transparentnost rada javne vlasti." Kao 

primjer naveo je  vijećnika u Klinča selu gdje su mu pokušali zabraniti snimanje i 

prenošenje pa je na kraju dobio pravo snimati. Stoga,   kada smo se već  uskladili  sa 

EU, zakoni su takvi,  ne vidi problem u snimanju, to je njegovo osobno mišljenje, ako se 

insistira mogu se vijećnici o tome izjasnili, ali poručuje "nemojmo s tim gubiti vrijeme, 

ima pravo snimati po svemu tome, vi kao predsjednik možete postupiti kako hoćete, ali 

se ne bi oko toga zamarao, neka snima." 
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Goran Glavurtić je još dodao kako je županijski vijećnik i županijske sjednice također 

prenosi uživo i to, kaže, njihovim  kolegama g. Vučiću i g. Jeliću, ne smeta pa  postavlja 

pitanje "Zašto vama smeta?" 

Predsjednik odgovara da  ne smeta niti njemu osobno pa je dao na glasovanje da se 

vijećnici izjasne jesu li za snimanje  ili nisu, osobno nema ništa protiv, ako nisu za morat 

će g. Glavurtić ukloniti svoje sredstvo za snimanje. Pita "Tko je za to da g. Glavurtić 

snima sjednicu Gradskog vijeća" 

Nakon glasovanja konstatira da je 9 vijećnika PROTIV snimanja  pa je predsjednik 

pozvao g. Glavurtića da isključi aparat kako bi mogli nastaviti sa radom sjednice. 

Goran Glavurtić se izjasnio da aparat neće isključiti. 

Hrvoje Paulić ne zna jeli ovo sada za nekakvo preglasavanje ili nije, misli da to nije 

predmet ove sjednice i da bi trebalo pustiti da se snima jer boji  se da će se to razvući 2 

sata i ništa se neće napraviti.    

Zoran Ivšić isto tako smatra da je to besmisleno jer ima pravo snimati  i ne zna zašto se 

svi s tim ne bi složili da se snima jer ovako ispada  da  preglasavamo zakon koji je 

donijela  RH i Hrvatski  sabor, stavljamo se iznad svih zakona, ima pravo snimati. Ako   

mu se to izričito uspije  zabraniti, napustit će danas sjednicu, a drugi kako hoće. Smatra 

da je besmisleno ako će se oko toga sukobljavati do kraja.  

Predsjednik je ponovio kako se postupa po aktima koje je donijelo Vijeće, može se 

predložiti da  se akti usklade ka tome i  kada se oni usklade, postupat će se po njima. 

Zoran Ivšić smatra da su  ti akti podzakonski u odnosu na zakone Sabora RH pa 

predlaže da on snima, a akti će se uskladiti i time je problem riješen. 

Zdenka Kovačević  odgovara kako tu nije pitanje pristupa informacijama jer je pristup 

informacijama osiguran odnosno pristup javnosti zato što se snimaju sjednice od strane  

Radia i prenose se. S druge strane, kaže,  postoji mogućnost svakog građanina da 

prisustvuje sjednici, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća jasno je rečeno  na koji se 

način osigurava javnost rada sjednice GV, nigdje nije rečeno da snimanje sjednice  može 

raditi gradski vijećnik i smatra da to nije niti način  na koji bi se od strane Gradskog 

vijeća informirali  građane o radu Gradskog vijeća. Znači, postoje tvrtke ili obrti koji se 

time bave, imamo Radio Slunj koji prenosi sjednicu Vijeća i nije ni na koji način 

povrijeđen Zakon o ostvarivanju prava na pristup informacijama, da to bude jasno. Sada 

je samo stvar da li se misli da jedan gradski vijećnik  treba prenositi odnosno snimati 

sjednicu ili ne, ali to je njegov osobni angažman, on to radi  sam za sebe i na svoju 

inicijativu, to nije službeno. "Da se razumijemo u još nečemu, sa tim se snimkama  može 

manipulirati, a s druge strane javnost ima obvezu odnosno Radio ima obvezu,   po 

Zakonu o medijima,  da prenosi  informaciju točnu, znači postoji neka odgovornost  

jednog medija koji je službeni i javni od jedne fizičke osobe koja nešto radi", zaključila je 

gđa Kovačević. 

Zoran Ivšić kaže kako i to razumije  u potpunosti, ali zna da on po zakonu ima pravo 

snimati, a ako bude manipulirao poslije, to je lako dokazivo i može ga se tužiti,  dok to 

nije napravio, neka snima. 

Goran Glavurtić se obratio gđi Kovačević jer, kaže, mora iznijeti ispravak netočnog 

navoda, naime, snimkom koja upravo ide u živo ne može se manipulirati i kao takva 

ostaje, on ovdje ne snima danas kao g. Butina pa će kasnije to pustiti na Radio, ovo što  

se priča sluša javnost uživo, s tim se manipulirati ne može, to je prijenos uživo.  

Predsjednik je predložio pauzu od 5 min. 

Nakon stanke i nakon kraćih konzultacija  predsjednik predlaže, ako se većina vijećnika 

slaže s tim, da se danas  tolerira snimanje sjednice, da se s tim ne odugovlači i da se 

nastavi sa sjednicom, a da se za iduću sjednicu pripreme izmjene  poslovnika u kojem će 

se točno precizirati tko, što i na koji način  može raditi. 

 

Kako su se vijećnici složili sa ovim prijedlogom predsjednik je nastavio  sjednicu i 

pozvao vijećnike upisane za  "Aktualni sat" da postave svoja pitanja.  

 

Goran Glavurtić podsjeća kako su  na prošloj sjednici Gradskog vijeća pod točkom  

"Različito" predložili  predsjedniku  Gradskog vijeća osnivanje radnih tijela  Gradskog 
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vijeća po uzoru na ostale gradove u Karlovačkoj županiji pa moli da se očituje o njihovom 

prijedlogu. Slijedeće, kaže kako je jučer bio sazvan skup stanovnika MO Taborište na 

kojem su bili pozvani gradonačelnik i vlasnik tvornice zbog  problema buke koju nova 

tvornica uzrokuje pa moli gradonačelnika da se očituje o tom problemu.  

Predsjednik odgovara g. Glavurtiću da se pitanja mogu postavljati gradonačelniku na 

što je Goran Glavurtić rekao kako je prvo pitanje bilo postavljeno njemu kao 

predsjedniku, a drugo pitanje postavljeno je gradonačelniku. 

Predsjednik mu odgovara kako predsjednik Gradskog vijeća ne osniva radna tijela,  

predlaže ih gradonačelnik. 

Zdenka Kovačević pojašnjava kako se na "Aktualnom satu" postavljaju pitanja 

gradonačelniku. 

Goran Glavurtić se na to izjasnio da su obadva pitanja onda za gradonačelnika. 

Gradonačelnik Jure Katić  na prvo pitanje  odgovora  kako  Grad ima svoje odbore 

koje je planirao i koji su postavljeni  i ne vidi razloga da se to širi i mijenja, odnosno 

smatra da je ovo što sada imamo, dovoljno. Što se tiče drugog pitanja, odnosno 

sinoćnjeg sastanka u MO Taborište, dobio je obavijest da je pozvan i on i g. Špelić, ali  se 

na vrijeme ispričao jer je sinoć bio Gradski odbor HDZ, pa nije bio u mogućnosti 

prisustvovati, a oni nisu htjeli mijenjati termin. O sastanku je obaviješten  prekjučer i 

odmah im je rekao da ne može prisustvovati, smatra kako nije bitno jeli on prisutan već 

je bitno da kontaktiraju sa g. Špelićem. Poznato mu je da niti g. Špelić nije bio na 

sastanku, a zašto se nije pojavio, ne zna.   Razgovarao je i sa osobama koji su 

predstavljali MO (Lukač i Vjeko), razgovarao je i sa g. Špelićem i zna da g. Špelić nastoji  

po pitanju te buke poduzeti sve što mora i treba, ima u roku od 3 mjeseca otkloniti neke 

nedostatke, ne samo  po pitanju buke već i prilazne ceste i još nekih stvari koje mora 

riješiti. Poznato mu je da je g. Špelić u  razgovorima sa  projektantom kako bi tu buku 

riješio i do  sada je dosta toga napravio, ali to još uvijek nije  u okvirima dozvoljenog, 

uglavnom nastoje i nastojat će i dalje da dođu  do tog zadovoljavajućeg nivoa. "Da li će 

uspjeti, ne znam,  to nije na gradu." Napomenuo je, a to je rekao i u MO da je tamo 

industrijska zona, ona nije postavljena jučer već davno ranije,  zona jedan je pretežno 

industrijska  dok je  zona 2  zanatsko industrijska, buke ima  i kod Jugoturbine, kod g. 

Požege i smatra kako svi oni nastoje da  se u to uokvire, g. Špelić to svakako nastoji i 

vjeruje da će doći do toga  da se ta buka smanji.  Koliko zna upravo je jučer g. Špelić bio 

u Zagrebu kod projektanta koji na tome radi. 

Goran Glavurtić  postavlja  pitanje tko će nadoknaditi štetu cimerašima. 

Gradonačelnik je ponovio kako je tamo ind. zona i svi su znali da je to ind. zona i od  

kada je ona tamo, ali ponavlja kako će se g. Špelić sigurno uklopiti u ono što ind. zona  

traži i koliko decibela buka može biti, on će se u to uklopiti. 

Goran Glavurtić  smatram da je to jako bitan problem pa apelira gradonačelnika da se 

nađe sa građanima  prije nego problem eskalira i bude par stotina ispred gradske 

vijećnice te poručio gradonačelniku "shvatite ovo ozbiljno". 

Gradonačelnik vjeruje  da će g. Špelić sigurno napraviti sve što može,  u svakom su 

slučaju svima na raspolaganju,  primio je ljude ovdje na razgovor i ne vidi razloga da  ne 

kontaktiraju, osobno ne izbjegava nikoga.  

Predsjednik se zahvalio gradonačelniku na odgovorima koji su bili jasni, pitanja su bila 

jasna i konkretna, a potom je pozvao vijećnicu Nikolinu Požega da postavi svoja pitanja. 

Nikolina Požega iznosi kako je  na prošloj sjednici  gradonačelnik rekao da su sva divlja 

odlagališta sanirana, a obzirom da nam prema zakonu slijedi poseban način  zbrinjavanja 

i razdvajanja  otpada,  ukoliko se građani ne osvijeste,  zasigurno ćemo dobiti i kazne o 

kojima je na ovom Gradskom vijeću već bilo riječi isto kao i o cijenama odvožnje 

komunalnog otpada. Bila je, kaže,  zelena čista, ali na žalost ta informacija nije dospjela 

do svih  građana. Pita da li je sanirano divlje odlagalište ispod crkve sv. Nikole nedaleko 

od Marindolskog Brda, ono se nalazi  s lijeve strane kada se spušta od crkve. Drugo se 

pitanje odnosi na gradsko kupalište Slunj koje  ovih dana nije bilo pokošeno, građani su 

se pitali za praznik rada zašto nije  pokošena jedna i druga strana jer to nije bila baš 

lijepa slika. Vjeruje  da  ima razlog i čisto žele  odgovor za to. Apelira i na Savjet mladih 

Grada Slunja, s obzirom da se na prošloj sjednici raspravljalo  o novim smjerovima u 
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Srednjoj školi gdje je  bila  riječ da će Tehnička škola u Karlovcu biti dosta opremljena 

tako da bi naši učenici mogli dijelom tamo obavljati  svoju nastavu, što smatra da  nije 

problem, međutim,  pitali su učenike pa znaju da oni imaju jedan drugi problem, odnosno 

problem je prijevoz, učenici  kažu da im se cijeli tjedan svodi  na školu i na autobusnu 

stanicu i da bi voljeli da se možda dodatna linija uvede. Stoga  apeliraju na Savjet mladih 

da u svom programu izradi  neka rješenja po tom pitanju. 

Gradonačelnik zna  da je rekao da su sva divlja odlagališta sanirana, ali se, na žalost, 

uvijek  pojavljuje nešto novo, ne samo tamo, pojavilo se npr.  kod Furjana. Pozvao je 

ljude kada nešto tako vide da dojave pa će se poduzeti  neke radnje. Konkretno za  

odlagalište prema Marindolskom Brdu ne zna, to mu je prvi glas,  uglavnom se malo,  

malo negdje  pojavi. Iznio je dalje  da je akcija Zelena čista bila, za nju se znalo  jer je o 

tome bilo  ranije razgovarano,  mnogi su bili tamo, i on osobno i  ne vidi razloga da se 

kaže da nisu obaviješteni ljudi, tko je htio doći, mogao je.  Što se tiče gradskog kupališta 

kaže kako će odgovor dati direktorica LIPE.  Što se tiče linije za Karlovac ili bilo koje 

druge linije  odgovorio je kako mi  ne možemo uvoditi linije jer svaka linija koja bi bila 

ima svoja financijska sredstva koja treba osigurati. Drugo,  Autopromet mora tražiti  i od 

Ministarstva prometa odobrenje, ali osobno ne vjeruje da bi to bilo izvedivo iz razloga  jer 

je to neisplativo, ni postojeće linije nisu isplative,  kamoli neka nova.  

Nikolina Požega smatra da Savjet mladih ipak može nešto  smisliti, široko je polje. 

Gradonačelnik se slaže neka  smišljaju, ako nešto mogu smisliti, nema ništa protiv, 

dapače, ali boji se da oni samo mogu tražiti, ali je jako teško to ostvariti jer, ponavlja,  

Autopromet nije u mogućnosti uvesti liniju bez Ministarstva prometa, a i da može, nije im 

isplativa.   

Goran Glavurtić dodaje  kako je nedavno bio  rebalans proračuna Karlovačke županije 

gdje je bilo  17 mil. kn viška, a  obzirom da je KŽ osnivač osnovnih i srednjih škola, 

smatra da bi se  moglo  tražiti sufinanciranje jedne takve autobusne linije od strane 

Županije.  

Gradonačelnik odgovara kako je tih 17 mil kn vjerojatno raspoređeno negdje  drugdje i 

sa onim što trebaju pokriti misli da se jedva pokrivaju za ove linije koje su sada, odnosno   

koje su već ranije planirane. Uputio ga je, budući da je vijećnik u Županijskoj skupštini 

da podnese takav  zahtjev pa će se vidjeti  što će oni reći. 

Nikolina Paulić je,  vezano uz Zelenu čistku, odgovorila da su ju ove godine organizirali   

KD LIPA, DVD  i  LD "Korana"Slunj, nisu posebno pozivali građane. KD Lipa je jedan od 

organizatora jer je  njihova djelatnost  skupljanje otpada i na taj način su htjeli obilježiti    

Dan planete zemlje, a  pridružili su im se   DVD Slunj i Lovačko društvo  Korana i 21. 4.  

je akcija provedena,  objavili  su slike i  podnijeli izvješća.  Što se tiče kupališta i košnje i 

praznika rada odgovara kako su najprije  krenuli sa čišćenjem grada odmah poslije 

snijega, očistili su  grad od pijeska, a potom je  krenula košnja, najprije su kosili  Rastoke 

i gradski park, odnosno sve što je bilo potrebno, negdje i dva puta kako bi sve do 1.5. 

bilo uređeno. Gradsko kupalište su očistili od grana i to u  suradnji s tvrtkom Aquaterm 

jer se na kupalištu izvode radovi i nisu se mogli spustiti dolje sa kombijima,  Aquaterm 

ime je dobrovoljno izvukao  grane koje su bile naplavine od zime, a sama košnja 

kupališta  je započeta ovaj tjedan,  kiša ih je  prekinula, ali vjeruje,  ako ne danas, idući  

tjedan će biti pokošeno.  Nije da kupalište nije pokošeno zato jer se nije htjelo već  iz 

rečenih razloga. 

Goran Glavurtić kaže kako je  iz odgovora jasno  da nije bilo javnog poziva pa, s 

obzirom da je više građana pitalo  zašto Živi zid nije sudjelovao u Zelenoj čistki, ovim 

putem moli da ih se slijedeće prilike   pozove osobno,  ako već nema javnog poziva. 

Pozdravljaju, kaže,  ovakvu akciju i žele  sudjelovati u sličnim. 

Milenko Bosanac podsjeća da je zadnji puta na sjednici pozvao sve da se priključe 

akciji. 

Nikolina Požega mu odgovara da je,  ali je isto tako rekao da će biti to preko Radio 

Slunja objavljeno. 

Milenko Bosanac nastavlja  kako je dva dana nakon toga što je rekao na Vijeću da se 

planira akcija bačeno smeće njima na  ulaz prema lovačkom domu, 5 vreća smeća. Sada 

je vidio na Facebooku objavu g. Lukača iz Turističke zajednice da se namjerno  baca  
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smeće na šetnicu, što znači da nešto ne valja pa moli sve koji za to znaju  da prijave 

nadležnim institucijama jer misli da to nije dobro. 

Goran Glavurtić je zamolio g. Bosanca da ga osobno nazove za bilo koju slijedeću akciju 

jer želi sudjelovati što je g. Bosanac prihvatio. 

Ivona Piršić je prvo pitala  kada će biti  raspisan natječaj za zakup državnog 

poljoprivrednog zemljišta. Drugo pitanje je  koje olakšice Grad ima za mlade obitelji koje 

grade kuću  i na koji način se može pomoći mladim obiteljima koje  rješavaju svoje 

stambeno pitanje na području grada Slunja, npr. smanjenje  komunalne naknade ili 

nešto drugo. 

Odgovor na prvo pitanje je, na poziv gradonačelnika,  dala Irena Mateša.  U odgovoru 

je istaknula  kako natječaj  za  raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem  ne 

može biti raspisan prije 9. 6.  kada je novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu to 

zemljište predano gradovima i općinama na raspolaganje. Zakon je  stupio na snagu 9. 

3.,   gradovi i općine pa tako i Grad Slunj moraju donijeti program raspolaganje do 9. 6. 

Naglasila je kako je to jako velik posao, da se radi  punom parom, imamo 6500 čestica 

zemljišta koje se moraju naći na kartama i označiti. Država, kaže,  do sada nije napravila 

nikakvu bazu podataka o zemljištu, moramo je sami raditi, malo sve to šteka jer   

ovisimo o drugim institucijama kao što su Hrvatske vode, Hrvatske šume, Uredi za 

prostorno uređenje koji gradovima i općinama moraju dati određena uvjerenja da bi se 

onda znalo  da  se radi točno o poljoprivrednom zemljištu. U roku od 15 dana bi taj 

program trebao biti izrađen, on će biti ovdje na javnom uvidu i ljudi će imati mogućnost  

dati prigovore, a potom će se uputiti  na usvajanje na Gradsko vijeće,  prije 9.6. Kada se 

Program usvoji na Gradskom vijeću i na njega dobijemo suglasnost Ministarstva 

poljoprivrede i Županije, ići će se na raspisivanje javnog poziva  za zakup i za prodaju 

državnog poljoprivrednog  zemljišta. 

Gradonačelnik je potom na  drugo pitanje odgovorio kako  nemamo nikakav prijedlog 

trenutno iz razloga što Grad  nema svojih stanova koje bi mogao prodati mladim 

obiteljima, a isto tako nema niti slobodnih parcela da bi se mogla izgraditi zgrada, Grad 

Slunj trenutno nema niti jednu takvu parcelu. Ukoliko bi dobili prostor vojarne, jer tamo 

su  predviđeni prostori za gradnju stambenih zgrada, možda bi  tada bilo mogućnosti 

razgovarati  sa ministarstvima vezano za stanove kako što npr.  POS stanovi,  dok ne 

dobijemo taj prostor ne možemo uopće o tome raspravljati jer nemamo što ponuditi.   

Ivona Piršić pojašnjava kako je više  mislila u smislu da se  prilikom gradnje kuće   

mladim obiteljima omogući smanjenje naknada.  

Gradonačelnik smatra da to može, Grad je spreman u svakom slučaju, ne samo mladoj 

obitelji nego svakome tko bi se  odlučio za izgradnju kuće, osloboditi ih  komunalnog 

doprinosa ili naknade u određenom razdoblju. 

Ivona Piršić pita koja je to procedura, da li se zahtjev  podnosi  Gradskom vijeću, 

Gradonačelniku. 

Gradonačelnik odgovara kako bi za sada  najprije trebalo razraditi taj postupak, o čemu 

će  svi biti  obaviješteni. 

Zdenka Kovačević je  naglasila kako je  komunalni doprinos   trenutno u 1. zoni 3 kn po 

metru kubnom, odnosno to je nekakav minimalan iznos.  

Gradonačelnik je još dodao kako se od prošlog saziva nije išlo  na izmjenu komunalnog 

doprinosa, ostao je  najmanje što može biti, ali,   što se njega  osobno tiče, smatra da se 

može puno toga mlade obitelji  osloboditi,  komunalne naknade i dr.  

Diana Cindrić je najprije iznijela kako je njeno prvo pitanje već postavljeno, ali ga mora  

postaviti kao sudionik  sastanka održanog jučer u Gornjem Taborištu, odnosno u ime 

stanovnika pa nastavila: -  Na inicijativu g. Ivana Lukača i Vjekoslava Moćana održan je  

sastanak na kojem je bilo nazočno 27 stanovnika s tog područja. Povod  sastanka 

odnosno njegova tema je bila  uvjeti života ljudi koji žive u neposrednoj blizini  

novoizgrađenog pogona za proizvodnju peleta u Slunju. Na sastanak su bili pozvani i 

gradonačelnik koji je svoju nenazočnost opravdao  zbog unaprijed preuzetih obveza i 

vlasnik pogona g. Nikola Špelić koji se  nije odazvao pozivu. Gospoda Lukač i Moćan kao 

predstavnici stanovnika tog dijela grada  su već prethodno obavljali razgovore na istu 

tematiku s vama gradonačelniče i sa g. Špelićem, ali na svoje upite nisu  dobili konkretne 
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odgovore. Problemi za nas koji živimo u tom dijelu grada su nastali samim početkom 

rada navedenog pogona. Naime, konkretno se radi o konstantnoj buci, pogon radi 24 

sata na dan, u sve dane uključujući subote, nedjelje, blagdane, praznike. Sinoć  smo 

spavali jer nisu radili. – Kontaktirali su, kaže   i Ministarstvo zdravstva, upućeni su  da se 

obrate sanitarnoj inspekciji od koje su dobili informaciju da je 12. travnja ove godine 

obavljen tehnički pregled pogona  te da je vlasniku dano uvjetovano mišljenje s obzirom 

da nisu zadovoljene dozvoljene granice  buke. Navodno je vlasnik rekao da će taj 

najglasniji  dio proizvodnje izmjestiti na drugo mjesto. Iz Ureda za graditeljstvo  

dobivena je informacija da pogon može raditi 3 mjeseca i da bi u tom vremenskom 

periodu trebao uskladiti rad sa zakonskim okvirima. Obratili su se  također i zelenim 

telefonima Hrvatske. Stanovnici  mog  sela, kaže, naglašavaju da nitko od njih nije to 

zaslužio te za to nema opravdanja u ulici koja je jedna od  onih koja je naviše stradala 

91. jer je prva raketirana, bilo je i ranjenih i stradalih i gdje gotovo svaka kuća ima 

branitelja, dragovoljca, invalida i slično. Smatraju da se taj  problem nikako ne smije 

omalovažiti, a kamoli zapostaviti. Za primjer navodi nedaleki HS produkt koji ima 2000 

zaposlenih i čiji pogoni rade 24 sata  dnevno, strojevi  se ne gase, a u svom djelokrugu 

rada imaju i testiranje oružja koja zasigurno proizvode veliku buku, ali stanovnici ne čuju 

buku, nisu  čuli za neke pritužbe. Također je bitno naglasiti da i u drugim sredinama, 

govori o drugim zemljama,  postoje  takvi pogoni, ali su potpuno izolirani i zaštićeni na 

način da obližnje stanovništvo nije opterećeno niti bukom, niti prašinom. Strategija 

razvoja našeg grada, koliko zna, bazira se na turizmu kao prioritetnoj grani, a centar 

slunjskog turizma su Rastoke koje se nalaze nekih 500-tinjak metara zračne linije od 

novog pogona. Povremeno viđaju  crni dim iznad pogona što zasigurno  nije para kako im  

je prezentirano, a prašina i dim ne padaju samo na Gornje Taborište, nisu samo oni 

kažnjeni. Koliko će biti atraktivni iznajmljivači  u bližoj i daljoj okolici, pita se i nastavlja - 

Ovo se, shvatite me ozbiljno, ne događa nekom drugom, nije ta zona udaljena 10 km od 

grada, od naseljenog prostora, ona se nalazi u gradu, prašina leti daleko, buka možda ne 

toliko, ali čujemo da se čuje buka i na obližnjim brdima. - Stoga, smatra, treba obratiti 

punu pozornost na sve mjere zaštite koje je potrebno primijeniti  odmah, što prije na 

dobrobit svih.  Priča se da je nešto i napravljeno, ali ne zna što, očekivali su  jučer da će  

dobiti odgovor, međutim, nisu.  Naglašava u ime svih, da ih se krivo ne razumije, svaki 

poduzetnički poduhvat pozdravljaju, prvenstveno onaj koji je u cilju zapošljavanja ljudi, a 

dodatno ako se ostvaruje dobit za okoliš kroz iskorištenost otpada,  drvene kore, 

biomasa,  što nadaju  se, upotrebljava obrtnik, ostaci od eksploatacije šuma, ostaci od  

drvne industrije, žetveni ostaci iz poljoprivrede kao i reznice iz vinograda i voćnjaka, što 

je jedan od očekivanih rezultata navedenog projekta te da se na taj način ne uništavaju 

prirodni resursi sječom zdravog drveta. "Mi stanovnici imamo pravo na život, nemojte me 

shvatiti patetično, ali uistinu imamo pravo na život, a život podrazumijeva i zdrav san 

koji mi trenutno nemamo, nemamo zdrav san potreban za normalno funkcioniranje 

odnosno da možemo svi mi kroz  svoje radne  aktivnosti doprinijeti društvu u kojem 

živimo i naravno trebamo čisti zrak. Nemojmo industrijskom zonom, nazivom, baratati  

olako, sve što je izvan industrijske zone podliježe drugim pravilima, ako je tamo 80 

decibela, onda je  kod moje ograde neka druga granica decibela. Ne znamo još toliko 

duboko zakone, ali izgleda da ćemo ih proučiti. Da zaključim, molimo gradonačelnika i 

gospodina Špelića da se u što skorije vrijeme odazovete našem pozivu, odnosno da vi 

odredite vrijeme kada bi se održao sastanak, a  mi predlažemo ponovo mjesto u  domu u 

našem naselju kako bi sve bilo transparentno i za sve zainteresirane dostupno, ne samo 

za nas iz Taborišta već i druge ljude. Nas je bilo jučer 27 što mladih, što starih.  Molim 

vas ozbiljno shvatite jer ovo je stvarno problem, kako koja kuća, kod mene u prizemlju 

se da  živjeti, a kod moje majke koja ima 84 godine se ne može živjeti, sada dolazi lijepo 

vrijeme, ne smijem otvoriti prozor, prašina se skuplja pa se treba sve ispitati, apeliram  i 

ovim putem i nadam se da će nas g. Špelić čuti, za to smo, neka se zaposle ljudi, neka se 

ta bio masa koja je potencijalni energent za budućnosti, a iskoristivo iz ovih resursa, iz 

otpada praktički, nadam se da to nije zdravo drvo koje se koristi,  nego da je to baš to 

što je namijenjeno za takvu masu, ne sprječavamo da radi, ali želimo da nastavimo 

živjeti. Računajmo zračne linije od ove vijećnice  do peletare možda nije više od km." 
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Gradonačelnik je već  odgovorio  na to pitanje, ali je ponovio kako  zna da je to  

problem i g. Špelić nastoji  to riješiti. Potvrdio je kako mora u roku od 3 mjeseca  

otkloniti nedostatke, vjeruje  da će tako biti, dobio je smjernice i od  inspekcija što mora 

još napraviti da bi dobio dozvolu za rad,  pravu, ovo je privremena. Da li će doći tamo, 

vjeruje da hoće, on osobno će svakako doći,  dogovoriti će se s g. Špelićem i stupiti u 

kontakt sa predsjednikom MO i dogovoriti da se nađu, da li ovdje ili u Taborištu, bilo 

gdje, nije problem. 

Diana Cindrić se nada da će doći i  da će se početi raditi na tome jer najgori odgovor je 

kada im kažu tko im  je kriv što živi u industrijskoj zoni. Šokirana je, kaže, time da joj to 

netko kaže "tko ti je kriv", njen  otac je gradio 60 i neke godine  kuću kada nije bilo traga  

industrijskoj zoni. Dodala je kako su i druge  firme tu, ali ih ne čuju, a ovo je stvarno 

problem.  

Gradonačelnik odgovara gđi Cindrić kako je on to rekao i kako je to točno,  to je 

industrijska zona, druge industrijske zone trenutno nemamo, ali se mora uklopiti po 

uvjetima kakvi trebaju biti. 

Diana Cindrić smatra kako se ne može reći tko ti je kriv jer nitko ne mora trpjeti buku 

od 80 decibela, njena majka mora   spavati, susjedovo dijete mora spavati. 

Gradonačelnik kaže kako se ne trebaju nadati da  će tu buke nestati 

Diana Cindrić mu odgovara da  mora nestati, mora biti u granicama normale. 

Gradonačelnik se slaže da treba biti u granicama normale, ali da će nestati do kraja, ne 

vjeruje, takva su postrojenja, ne samo njegovo.  

Diana Cindrić je na to dometnula kako  jedan njihov susjed  koji je došao iz Njemačke i 

križao se  lijevom i desnom jer postrojenje isto u Njemačkoj, a njegova kuća  isto tamo, 

ali ne čuje se nikakvog zvuka. 

Gradonačelnik vjeruje da će i g. Špelić  to svesti jer neće dobiti odobrenje ako to ne 

svede na dopuštenu razinu, a gđa Cindrić  dodaje: - on to mora svesti- 

Predsjednik  konstatira kako se  u više navrata  postavilo isto pitanje, odgovori su 

konkretni  i jasni kao i pitanja, nada se da će se iznaći rješenje koje će zadovoljiti 

stanovnike na području gdje  je ta buka izraženija nego drugdje. 

Diana Cindrić je još iznijela sugestiju  da se pogleda na koranskom mostu  prometna 

signalizacija jer  često  se to ne poštuje, ako se bilo što može napraviti  bar u špicama u 

tom smislu koje su u 3 i 4 popodne  ili 7 i 8 ujutro kada ljudi dolaze i odlaze s posla. 

Jedan dan je, kaže,  dva semafora zelenog propustila jer su s druge strane stalno išli 

auti.  Zna da će to prestati tijekom sezone, otvorit će se most, ali  za ubuduće da se to 

ima u vidu jer  tu živimo i radimo. Nadovezala se još na zelenu čistku gdje je istaknula 

kako   zelenu čistu može organizirati tko god i kada god, lijepo je što je ovo objedinjeno 

napravljeno, onu su  u Srednjoj školi  napravili svoj datum,  djeca i učenici su  išli i 

obilježili to na svoj način što i svake godine čine.  

Gradonačelnik se još uključio po pitanju mosta gdje je rekao kako  dečki na mostu ne 

poštuju obavijest koju su tamo postavili pa će  ponovo razgovarati s njima, prošli vikend  

ih je tražio, ali nikoga nije bilo, a trebao je netko ostati, dali su  im do znanja da petkom  

i nedjeljom imamo problem tako da bi mogli bez policije regulirati promet. Kaže kako to 

nije  u nadležnosti  našoj, ali razgovarao je o tome, ukoliko ne  poslušaju,  javit će se  

Hrvatskim cestama.  

 

Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje svih  16 

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

Bosanac, Davor Požega,  Igor Piršić, Dražen Paulić, Ivona Piršić, Dušan Grubor, Hrvoje 

Paulić, Damir Vuković, Zoran Ivšić, Đanluka Obrovac,  Nikolina Požega i  Goran Glavurtić.  

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Ivan 

Požega – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka 

Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,  Marija Vukošić – voditeljica 

Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene 

djelatnosti, Irena Mateša – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, Viktor Smolić – voditelj 

Odsjeka za razvoj i imovinsko pravne poslove, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za 
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komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje i Nikolina 

Paulić – direktorica Komunalnog društva LIPA d.o.o. 

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 

predsjednik dao isti na glasanje.  

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je "ZA" glasovalo svih 16 vijećnika i da 

je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj   

 

Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća 

2. Izvješće o radu temeljem članka 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te 

članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom za 2017. godinu 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu  

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 

2018. godinu 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini     

6. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2018.godini na području Grada Slunja       

7. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. 

godinu 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja 

za 2018. godinu         

9. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2018. 

godinu 

10. Program potpore poljoprivredi na području Grada Slunja za 2018. godinu  

11. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Grada Slunja 

12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Slunja 

za razdoblje 2018.-2021. 

13. Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju imovine u vlasništvu Grada  

14. Odluka o modelu financiranja u programu Razvoja širokopojasne mreže slijedeće 

generacije na području Grada Slunja       

15. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne 

nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad 

nepokretne širokopojasne mreže slijedeće generacije, na području provođenja 

Projekta III. (Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, 

Rakovica, Saborsko i Tounj)  

16. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

17. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 

odnosa 

18. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj 

19. Različito 
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1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 11. sjednice vijećnicima je dostavljen uz poziv. 

Prigovor  na zapisnik dao je Goran Glavurtić,  predložio je da se u zapisniku na str. 7. 

gdje je kolegica Nikolina postavila pitanje  o informatizaciji sustava, doda  odgovor g. 

Smrzlića  koji glasi "sada nećemo ići u tom smjeru" koji u zapisniku nedostaje.  

Primjedba je uvažena, a kako se nitko više nije javio za raspravu  predsjednik je dao  

zapisnik na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika nazočnih na sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik sa 11. sjednice održane dana 04. 05. 2018. godine. 

 

2. Izvješće o radu temeljem članka 32. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom te članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom za 2017. godinu 

 

Izvješće KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. rađeno temeljem članka 32. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom i članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom za 2017. godinu  vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega je u izvješću vidjela da je bilo  13 prigovora i reklamacija   korisnika 

javne usluge pa pita  može li reći javnosti  na što se ti prigovori odnose i kako su riješeni. 

Nikolina Paulić je odgovorila da jesu imali  13 prigovora, većina prigovora se odnosila 

na kuće koje se ne koriste pa su vlasnici  tražili da ih se oslobodi plaćanja odvoza 

komunalnog otpada. Odgovorili su  im  da po zakonu korisnik može biti oslobođen  

plaćanja odvoza komunalnog otpada ako se kuća trajno ne koristi, a da bi se kuća trajno 

ne koristila ne smije  imati priključak vode i struje, odnosno ako korisnik donese potvrdu 

da na kuću nije priključena niti voda, niti struja  onda ga oni mogu  osloboditi plaćanja 

otpada. Prigovora je bilo prošle godine kada su  uveli odvoz otpada  u turizmu i bilo je 

prigovora u visini  cijene, npr. kod njih se vodi  6 članova,  a netko je možda odselio ili 

netko premine, a to se njima ne prijavi pa je u tom smislu bilo reklamacija.  Na sve 

prigovore odgovara LIPA,  ako je nešto  sporno onda odgovara odvjetnik u  ime LIPE, 

uglavnom pokušavaju  na sve prigovore odgovoriti u roku od 15 dana,  za prigovore 

imaju  ustanovljenu komisiju  od 3 člana,  u slučaju da se komisija ne može   skupiti u 

roku od 15 dana, taj se  rok od 15 dana u tom slučaju ne poštuje.    

Goran Glavurtić je, s obzirom na ovu točku  dnevnog reda,  iskoristio  priliku postaviti 

pitanje direktorici KD  i gradonačelniku vezano za Pavlovac. Pita na koji se način i kada 

planira riješiti problem na Pavlovcu i sanitarne  kasete s obzirom da je vremena sve 

manje i sve veća je vjerojatnost da ćemo ostati bez odlagališta otpada što bi moglo imati 

za posljedicu stanovnicima grada Slunja povećanje cijene  odvoza smeća. 

Gradonačelnik je izvijestio vijećnike kako je bio  na razgovoru sa ministrom i  naše 

odlagalište će biti najvjerojatnije predloženo za sanaciju,  nećemo dobiti  novo kazetu, 

odnosno, po planu Ministarstva i Fonda zaštite okoliša svoje ćemo  odlaganje imati u 

Rakovici, na Ćuić brdu. Razlog je taj, kako je rekao ministar, što na  prostoru Karlovačke 

županije mogu ostati 3 odlagališta,  Karlovac, Ogulin i Rakovica. Rakovica je imala uvjete  

ranije pa su ih ostavili mada je to  jedno od manjih odlagališta, a  Ogulin jer ima 3 puta 

više stanovnika od Slunja i  čak više od tri puta smeća, a nema  bliže odlagalište od 

Karlovca. Odlagalište na Čuić Brdo je udaljeno 10 km kao i sadašnje u Pavlovcu pa 

vjeruje da će  nešto malo  doći do povećanja cijena  odvoza otpada, ali ne značajno. 

Naglasio je kako smo to morali prihvatiti, naše odlagalište Pavlovac ide u sanaciju. "Prije 

nekoliko godina, na žalost, nismo uspjeli riješiti  i napraviti ono što je trebalo, odnosno 

da je na vrijeme dobivena  čestica, 8,9 godina smo čekali da to dobijemo  pa kada se 

počelo sa tim odlagalištem građevinska dozvola je došla  2014. godine i od tada do sada 

su nas  cijelo vrijeme zavlačili da ćemo dobiti novu kasetu, mi smo htjeli  ići u izmjenu 

projekta, ali  evo dogodilo se da nismo u tom krugu  i što se tiče odlaganja rekli su da 

ćemo odlagati  na Čuić brdu", zaključio je gradonačelnik.  
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Goran Glavurtić  vjeruje  kako to  znači da će ipak doći do povećanja  cijene odvoza. 

Pita kako se  nema smisla žaliti odnosno  smatra da se trebamo nastaviti  boriti  da 

zadržimo vlastito odlagalište. Zanima ga je li  ministar Ćorić donio to nekakvim 

pravilnikom  ili je to njegova volja. 

Gradonačelnik odgovara da je to doneseno  na nivou Ministarstva da svaka županija  

može najviše imati 3 odlagališta i nastavlja: " Rakovica je svoje malo odlagališta  uredila 

malo drugačijim standardom, imaju i vagu, imaju hidrante i sve, mi smo tu bili  tanji, 

nismo dobili već tri godine odobrenje, tri godine idem već tamo  nisu nam dali izgradnju 

nove kasete, ta nova kaseta bi koštala 6,7 mil. kn, oni  su iz toga razloga vjerojatno to 

odugovlačili, nismo to mogli dobiti. Ja sam  tu nemoćan, da li je to volja ministra ili ne, 

mislim da je to volja EU, u roku od 2,3  godine će biti sanirana sva odlagališta osim 

Babine gore  i ukupno 15  odlagališta na području RH." 

Goran Glavurtić podsjeća da je  od prve  sjednice  pričao kako je Grad Slunj dobio 1,4 

mil kn od Fonda za zaštitu okoliša  2006. godine pa pita što su radile  gradske službe, što 

su radili gradonačelnici od 2006. do 2018. godine.  Godine  2014. su tek  riješeni 

imovinsko pravni odnosi, ali   opet smo imali 2, 3, 4 godine da riješimo taj problem. 

Dobili smo, kaže,  ovrhom  novce od poligona i sada imamo viška sredstava u proračunu, 

a Pavlovac je vrijedan borbe i to ne smijemo propustiti, to će građani jako skupo  platiti. 

Gradonačelnik smatra da to građani neće puno više platiti nego sada,  još dvije godine 

će se odlagati gdje se i sada  odlaže, a eventualno nešto više od godine, godine i po na 

Čuić brdu. Naglasio je kako na  naše odlagalište Pavlovac  ide pretovarna stanica koja će 

biti trajna,  projekt KODOS je već pokrenut tako da ćemo u tom dijelu malo povoljnije 

proći  od ostalih. Što će se događati kasnije ne zna kao što ne zna što se  događalo pred 

nekoliko godina,  odnosno desetak i više godina, zna da je ovo stanje sada ovako kako 

je. 

Predsjednik Vijeća je kratko iznio što se  događalo prije, naime, 2004. ili 2005. godine 

potpisan je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za sanaciju deponija Pavlovac na iznos 

od 10 mil kn i ono što je bilo do Grada, Grad je riješio, otkupljeno je privatno zemljište 

koje je bilo u obuhvatu odlagališta, a problem je nastao sa  državnim zemljištem na 

upravljanju Hrvatskih šuma gdje je naša ingerencija bila tolika da se  odlazilo u razne 

institucije od DUUDI-a, Agencije za upravljanje državnom imovinom ne bi li riješili  

vlasništvo nad tim i da bi mogli dobiti građevinsku dozvolu. Na žalost, to je i iza njega  

ostalo neriješeno, riješilo se kasnije. Potvrdio je kako je i ranije  bilo u najavama i u tim 

planovima da će se naš deponij sanirati i da će se tu izgraditi pretovarna stanica  

odnosno da će se  županijski centar  za gospodarenje otpadom izgraditi na Babinoj gori 

gdje će se taj otpad iz Pavlovca kao pretovarne stanice odvoziti u Babinu goru. 

Goran Glavurtić kaže kako je sve to  jasno pa  temeljem iskazanog  postavlja pitanje da 

li postoje ikakve pravne mogućnosti, s obzirom da su više razine  vlasti odugovlačile 

rješavanje tog  problema,  da se uloži neka žalba, prigovor da se ipak  pokušamo izboriti 

za Pavlovac. 

Gradonačelnik odgovara kako je žalba  bila i do sada kod njih i prigovori su kod njih,  

bio je kod njih na razgovorima već 3,4 puta. Zašto su odugovlačili? Pretpostavlja upravo 

iz razloga što to košta oko 6-7 mil kn ako bi išli na izgradnju nove kasete, a oni ta 

sredstva nisu htjeli dati nama, mi ih sami  nemamo. Sredstva Ministarstva obrane  od 6 

mil kn osobno ne bi u to preusmjerio upravo  iz razloga što za godinu i po dana tako, 

tako moramo zatvoriti odlagalište, dakle ta sredstva bi onda "bacili". Ponovio je kako se 

puno  puta razgovarali, ali stav je Ministarstva takav, nismo samo mi u takvoj situaciju,  

mnoga odlagališta idu u sanaciju iako  u budućnosti ipak malo bolje prolazimo jer će nam 

tu biti  pretovarna stanica, ali opet  ćemo voziti smeće na Babinu goru, mi ili netko drugi, 

ali  ćemo mi platiti.  

Anđelka Jurašin Vuković je, što se tiče pitanja za sredstva koja smo dobili od Fonda 

2005. godine podsjetila je kako je u tom smislu već dan pisani odgovor te naglasila kako  

su to bili novci  od Fonda za zaštitu okoliša  za izradu projektne dokumentacije,  tako je 

ugovorom bilo definirano, a ono što se nije  utrošilo za dokumentaciju Fondu je vraćeno 

nazad. Istaknula je kako Fond nigdje nije rekao da će nas  pratiti dalje u radovima i  to je 
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i bio najveći problem jer sami nismo mogli ući  u radove koji koštaju  milijunske iznose, 

ako nas ne prati onaj tko nas tu treba pratiti, a to je bio Fond za zaštitu okoliša. 

Goran Glavurtić se izjasnio kako  je sve to jasno,  samo je  htio reći da je 7 godina 

trajalo rješavanje imovinsko pravnih odnosa pa ga u tom smislu zanima  možemo li  

pravnim putem na temelju tog dugotrajnog procesa tražiti i odgodu isto toliko dugotrajno 

da zadržimo odlagalište, odnosno bilo koju alternativu. 

Gradonačelnik kaže kako je  ministar Ćorić ovdje  6,7 mjeseci i njega uopće ne 

interesira što se događalo ranije. Sve mu je to i sam iznio, nije samo tako otišao na 

razgovor s njim i prihvatio sve što je rekao,  već su u nekoliko navrata osobno 

razgovarali, treći puta je bio kod njega upravo  u ponedjeljak, ministar je svjestan svega 

toga,  ali kaže kako  ga ne interesira što se prije njega događalo, on prati EU, i , bez 

obzira što se sada radi, ipak će se plaćati kazne  i dalje  jer nismo zatvorili sva 

odlagališta 2018. godine, ali će se kazne plaćati puno manje ako je ostalo 3 odlagališta 

za sanirati umjesto 20 odlagališta  koliko je bilo ukupno.  

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i dao Izvješće o 

radu temeljem članka 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te članka 11. 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom za 2017. 

godinu  na glasovanje.  

U trenutku izglasavanja u vijećnici je bilo 15 vijećnika i svi su se izjasnili da Izvješće kao 

takvo prihvaćaju  stoga predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Izvješće o radu temeljem članka 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

te članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom za 2017. godinu. 

 

 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu 

 

Odluka o izmjenama Proračuna Grada Slunja za 2018. godine zajedno sa pisanim 

obrazloženjem vijećnici je dana u materijalima. 

Predsjednik je pozvao gradonačelnika da podnese uvodno obrazloženje vezano uz 

izmjene i dopune proračuna za ovu godinu. 

Gradonačelnik je odmah u uvodu rekao kako je ovo prva prilika kada smo mogli 

napraviti  rebalans i u to se išlo, ranije se nije niti moglo. Rebalans je rađen iz razloga što 

smo  pred kraj prošle  godine dobili sredstva Ministarstva obrane (ovrha) i što se sada 

točno znaju viškovi sredstava iz 2017. godine jer je završeno izvješće o izvršenju 

proračuna za prošlu godinu, odnosno  zbog planiranja  kapitalnih projekata koji su 

kandidirani odnosno planiraju se kandidirati na natječaje za dodjelu bespovratnih 

sredstava iz strukturnih fondova EU te na natječaje nadležnih ministarstava i fondova. Mi 

smo se na dosta mjesta već javili, kaže gradonačelnik i nastavlja kako se puno toga još 

očekuje ,  neki su projekti već i došli i za njih se moraju  osigurati sredstva da ih se može 

normalno  odraditi. Ponovio je kako se izmjenama i dopunama  uključuje u proračun za 

2018. godinu  i ostvareni viškovi prošle godine  koje su ostvarili Grad i njegovi 

proračunski korisnici, dok se projekcije prihoda i rashoda za 2019. i 2020. godinu nisu 

mijenjane i stoga nisu niti prikazane u ovom prijedlogu. Ne želi pojedinačno  po 

stavkama obrazlagati  već je samo naglasio  da pratimo sve projekte koje sada imamo, 

koji su sada na dnevnom redu i misli da ćemo ovim proračunom to sve uspjeti i pokriti. 

Značajna su to sredstva, ali su značajni i projekti, kaže, već sada je pokrenuto 5,6 

projekata, odnosno ili su  pokrenute javne nabave ili su već  završene javne nabave za te 

projekte. Od prošle godine preneseno je viškova 9 mil kn pa je sada  ukupan proračun od 

52.311.000 kn. "Bože daj da ostvarimo većinu ovog proračuna, no dogodit će se kao i 

svake godine jer puno stvari moramo planirati, ako ne planiramo, ne možemo se kasnije 

uključiti u taj projekt, mi moramo već sada planirati toga dosta, ali ne mora značiti da će 

sve biti i izvršeno" istaknuo je gradonačelnik.  Dao je i informaciju kako su   Proračunom 

planirana sredstva za novu kasetu u Pavlovcu, ali je u međuvremenu, tj. u ponedjeljak  

dobio informaciju da  odlagališta neće biti u planu, znači  već sada  se zna da taj dio neće 

biti u proračunu ostvaren, ali biti će za nešto drugo odnosni i sama sanacija  odlagališta 
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traži određena sredstva. Osobno smatra da bi ovaj prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 

za 2018. godinu trebalo prihvatiti da bi mogli normalno funkcionirati za ovu godinu. 

Predsjednik poziva predsjednicu Odbora za proračun i financije da iznese stav Odbora. 

Ivanka Magdić iznosi kako se neposredno pred sjednicu Gradskog vijeća sastao Odbor 

za proračun i financije, razmotrio je prijedlog ove Odluke o izmjenama i dopunama 

Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu i predlaže Gradskom vijeću da se isti u cijelosti 

usvoji onako kako je i predložen. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega je  na jednoj od prošlih sjednica  priložila ono što je mislila da je 

amandman, ali tada nije  navela prihodovnu stranu, a prijedlog je bio da se uvede ili 

informatički odjel ili informacijski sustav u Grad i u gradske službe. Stoga je sada 

predložila usmeni amandman u smjeru sređivanja službene web stranice Grada i izvor 

koji navodi za to bio bi 642,  ostali prihodi za posebne namjene. Tamo je, vidi,  planirano 

nekih 20.000 kn, a još ništa nije ostvareno, smatra kako bi za početak za sređivanje 

službene stranice čak  bilo dovoljno i 10.000 odnosno i 5.000 kn  pa onda malo po malo 

iznos mijenjao ovisno  o tome  kako bi se mijenjalo na toj stranici. 

Marija Vukošić odgovara vijećnici da se  amandmanom   ne diraju  prihodi već treba 

reći sa koje pozicije rashoda nešto skidamo da bi otvorili neku novu poziciju. Konkretno 

ovaj  izvor koji je naveden – ostali prihodi za posebne namjene - ima točno definiranu 

zakonsku namjenu, to je strogo namjenski prihod koji ne možemo koristiti u bilo što. 

Ponavlja, što  se tiče amandmana ako ga netko želi dati, mora  naći  neku stavku 

rashoda i predložiti da se ona umanjuje i da se  otvara nova stavka. 

Nikolina Požega konkretno vidi kako se  na opremanje Ureda grada  troše milijunski 

iznosi pa ne zna možda se tu mogu naći neka sredstva. 

Zdenka Kovačević joj odgovara, što se tiče ustroja gradskih službi,  kako postoji  

odluka o ustroju gradskih tijela kojom se definiraju koji odjeli i službe postoje u gradu, 

postoje i provedbeni akti, znači to nije samo predvidjeti u proračunu sredstva već to 

znači donijeti i niz drugih akata pa misli da u ovom trenutku, bez obzira na činjenicu što 

je i  sama rekla da bi nam vrlo dobro došao jedan informatičar,  kao grad nismo spremni 

za još jedno takvo dodatno izdvajanje, a uz to trebaju se onda mijenjati  i drugi akti, a  

ne samo u proračunu predvidjeti sredstva. 

Nikolina Požega podsjeća kako je  gradonačelnik  na toj sjednici rekao da će razmotriti 

za ubuduće  i oni će to predlagati tu i tamo. 

Gradonačelnik odgovara kako se upravo to i razmatralo i razgovaralo se  o tome i stoga 

je i donesen ovakav prijedlog.  

Zoran Ivšić kaže kako je  proračun  u globalu za podržati, ima tu nekih, da ne kaže  

sitnica, ali  i  nekih stvari za pohvalu kao npr.  to što će se   pojačati stipendije učenicima 

i studentima. Osvrnuo se na  Razvojnu agenciju KŽ  za koju se planira  59.430 kn 

subvencije za redovan rad, vidi da se tu jedino mijenjaju  izvori financiranja pa  pita da li 

mi sami sebi određujemo  koliko ćemo uplatiti ili nam je određeno. 

Gradonačelnik odgovara da iznos zavisi o tome koliko smo vlasnici  odnosno  koliko 

imamo svojih vlasničkih prava, toliko učestvujemo. 

Zoran Ivšić kaže dalje kako je  uglavnom  sve to OK i nastavlja "Imate viška sredstava, 

aktivni  ste, kandidirate za sve moguće natječaje i to je sve u redu, jedino što mi još 

bode oko je skupocjeno vozilo koje gradska uprava kani  kupiti. Da li to vozilo mora baš 

biti od 325.000 kn, moglo je to  biti malo skromnije, to je moje osobno mišljenje, 

vjerujem da je i neko vozilo za osjetno manje novaca moglo  zadovoljiti zahtjeve 

uprave." 

Gradonačelnik odgovara kako smo i  do sada  imali Passata pa se i sada gledalo to 

vozilo, nije se išli niti na neko veće niti na lošije. 

Zoran Ivšić je na ovo komentirao,  da smo imali Ferraria onda bi išli kupiti Ferraria. 

Simptomatično mu je općenito u Hrvatskoj da ove jadnije i financijski slabije općine vole 

kupiti skuplje bolide. 

Gradonačelnik mu odgovara kako nismo ni jadni ni slabi. 
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Zoran Ivšić  isto smatra da nismo jadni, ali smo skromnijih primanja od mnogih, a 

volimo kupovati vozila preko 300, 400 tisuća kuna, ne samo mi, misli da se može do 

200.000 kn kupiti vozilo koje bi odrađivalo kao i ovo od 325.000 kn. 

Goran Glavurtić je zatražio obrazloženje vezano uz  smanjenje sredstava za projekt 

"Vodene tajne Slunja" gdje su sredstva sa 10 mil kn umanjena za  5.5 mil kn pa pita iz 

kog razloga i u kojoj je fazi to. 

Gradonačelnik odgovara da je to umanjeno iz razloga što još uvijek nismo  dobili 

projekt, odnosno još ne znamo  da li je prošao, nada se da će  u narednih desetak dana  

doći  ta obavijest. Kada se dobije obavijest i ako bi se i provela javna nabava, ove godine 

odnosno do kraja godine bi se moglo potrošiti sredstava koliko se i planiralo, ne mogu se 

sva sredstva ove godine utrošiti kako je prije planirano.  

Goran Glavurtić pita,  u slučaju da prođe projekt, da li bi išao ponovo rebalans. 

Gradonačelnik mu odgovara da  nema potreba, ako projekt prođe ove godine se ne 

može  odraditi više  nego je  planirano, vjeruje kako ni toliko neće trebati ove godine.  

Ivona Piršić pita koliko Grad Slunj sada izdvaja za održavanje postojeće internetske 

stranice i tko ju uređuje.  

Marija Vukošić odgovara kako nemamo nikakvog ugovorenog održavanja, djelatnici 

sami stavljaju informacije na gradske stranice. 

Ivona Piršić konstatira da je to onda sada nula kuna što je gđa Vukošić potvrdila. 

Više se nitko nije javio za raspravu pa je  predsjednik raspravu zaključio i dao Odluku o 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa  14 

glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Slunja za 2018. godinu. 

 

 

 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Slunja za 2018. godinu 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja 

za 2018. godinu  vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednik zaključio istu i dao Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slunja za 2018. godinu na 

glasovanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova ZA i 

2 glasa PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini 

Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Slunja u 2018. godini vijećnicima je dana u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić čita tekst u  članku 1. "Također za potrebe izgradnje potpornog zida 

kod objekta DVD i uređenje tribina,  uz postavljanje dodatne komunalne opreme 

planiraju se sredstva u iznosu od 511.500 kn" pa pita zašto je došlo do povećanja jer je  

prvotno  bilo planirano 450.000 kn. 

Gradonačelnik odgovara kako je povećanje zbog PDV-a jer ranije nije bio uračunat PDV, 

naime namjera je ovo predložiti, bez obzira što su sredstva za to predviđena u 

proračunu,  Ministarstvu graditeljstva i ako nam oni što odobre, nećemo morati trošiti 

svoja sredstva. 

Goran Glavurtić dalje  vezano za članak 4. gdje stoji da je za odvojeno prikupljanje 

otpada planirano  50.000,00 kn  kapitalnih pomoći Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost koji će provesti postupak nabave, dok se 250.000,00 kn planira kao kapitala 
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pomoć komunalnom društvu „Lipa“ za potrebe uspostave sustava elektronskog odvoza 

otpada (planirano sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 

80% sredstava) pita je li taj natječaj izišao.  

Gradonačelnik odgovara da nije te još dopunjuje na prethodno pitanje  kako je razlika 

nastala i zbog toga  što se planira i neka dodatna oprema, odnosno postavljanje dvije 

solarne  klupe, ali što će se u konačnici dobiti, ne zna.  

Goran Glavurtić pozdravlja nabavku solarnih klupa i predlaže da  se i više toga nabavi. 

Za raspravu se nitko više nije javio  pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA  usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne i9nfrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini. 

 

   

6. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2018.godini na području Grada Slunja     

 

Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2018. 

godini vijećnici su također dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić, koliki vidi, povećanje je po svim kontima, pa pita je li to iz razloga 

neiskorištenosti sredstava iz prošle godine. U Izvješću gradonačelnika sa prošle sjednice 

za drugu polovicu 2017. godine vidjeli su  da skoro 50% sredstava nije iskorišteno, a 

sada vide  da je skoro duplo povećanje po svakoj točki.  

Gradonačelnik odgovara   kako nije to razlog  mada ima i tu nešto,  povećanje je iz 

razloga što smo potrošili puno više sredstava na zimsku službu, planirano je nešto  više 

sredstava za održavanje javnih površina jer  nije bilo realno planirano i nije ranijim 

programom bilo  predviđeno dovoljno sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta pa su 

i tu znatno sredstva povećana.   

Drugi se nitko više nije javio za raspravu pa je  predsjednik istu zaključio te dao Odluku 

na usvajanje.  

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini na području Grada Slunja. 

 

 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Slunja za 

2018. godinu 

 

Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. 

godinu sa pisanim obrazloženjem dan je vijećnicima uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik Odluku dao na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. 

godinu. 

 

 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Slunja za 2018. godinu  

 

Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 

2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega vidi kako  ovdje za kulturu stoji da izdvajamo ukupno 2.867.585 kn, a 

u prošlom izvješću Gradonačelnika nije bilo uopće riječi o kulturi pa ga apelira da to 

ubuduće spomene. Što se tiče programa "Dana Grada Slunja 2018." vidljivo je da se 
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povećavaju izdvajanja sa 40.000 kn 122.500 kn  pa  pita da li građani ove godine mogu 

onda očekivati neki drugačiji program, drugačiju organizaciju. 

Gradonačelnik odgovara kako su  sredstva  prije bila na Pučkom otvorenom učilištu, a 

sada je odlučno da sam Grad raspiše natječaj i ta sredstva su sada vraćena sa Pučkog na 

Grad. Ujedno je dodao kako se u Pučkom planira  jedan projekt koji je naknadno planiran 

i znatno je  povećao iznose, a za njega se ranije nije  znalo, a radi se o  projektu  

energetske obnove zgrade Pučkog otvorenog učilišta, on se radi i moraju se  planirati 

sredstva u tom iznosu.  

Goran Glavurtić pita,  kada se priča o obnovi Pučkog, da li se tu  priča o  pomoći koju je 

iskazao veleposlanik Turske. 

Gradonačelnik odgovara da ne, to je drugi projekt, to ne ide kroz proračun, odnosno 

nema veze s proračunom, imat će kasnije veze s povećanjem njihove imovine. 

Goran Glavurtić kaže kako je  mislio sam da će Grad sudjelovati u tom projektu u 

smislu razlike na što je gradonačelnik odgovorio da Grad hoće sudjelovati, ali  kod 

projekta energetske obnove,  kod projekta turske ambasade neće. 

Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku na 

glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja 

za 2018. godinu. 

 

       

9. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 

2018. godinu 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 

2018. godinu  vijećnicima je dana uz poziv. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik uključila se Nikolina Požega sa pitanjem da li 

sportaši u gradu Slunju imaju nekakve pogodnosti što se tiče financiranja, odnosno da li 

oni moraju neke stvari sami financirati, pojedinačno. 

Gradonačelnik odgovara kako je ovo samo dio, svi klubovi i svi sportaši traže svoje 

sponzore i na razne načine se snalaze kako bi mogli funkcionirati. Grad ne može sve 

pokriti koliko bi trebalo, imaju sportaši i članarinu i znatna sredstva prikupljaju od 

članarine, a Grad osigurava toliko koliko može, ove godine je malo i povećao sredstva 

zato što su i  Kuglački klub i Nogometni klub ušli u viši ring natjecanja, Kuglački klub  

ima sada 2 ekipe, g. Bosanac sa svojim klubom je isto tako uvijek na takmičenjima kao i 

Rukometni klub i  jednostavno su potrebe povećane i za  sada se uspjelo nešto sredstava 

povećati, a kako će to do kraja godine biti, vidjet će se.   

Pitanja više nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao  Odluku na glasovanje.  

Glasovalo je svih 16 vijećnika nazočnih na sjednici pa predsjednik konstatira da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u 

športu Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

 

10. Program potpore poljoprivredi na području Grada Slunja za 2018. godinu 

Program potpore poljoprivredi na području Grada Slunja za 2018. godinu vijećnicima je 

dan uz poziv. 

Otvorena  rasprava. 

Nikolina Požega pita koliko se građana otprilike javi na ovaj Program. 

Irena Mateša  odgovara kako  to ovisi o tome koliko je mjera, do sada je bio samo 

poticaj za usijavanje travnjaka  za stočare i tada se javi oko desetak osoba, a ove godine 

se uvodi  nova mjera pa će ih vjerojatno biti preko sto.  

Nikolina Požega je uočila u obrazloženju  da se javio netko od zainteresirane javnosti, 

što je  pohvalno, ali isto tako piše da prijedlog nije prihvaćen pa ju zanima koji je 

prijedlog bio u pitanju.  
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Irena Mateša kaže kako je predlagano da se uvede i potpora u voćarstvu, odnosno 

sufinanciranje nabavke voćnih sadnica. Ove godine nisu planirana sredstva za to, ali  

Grad će imati u vidu  idućih godina  planiranje eventualno takvih poticaja koji su bili 

ranije, pred  5,6 godina kada je Grad upravo imao subvenciju za kupnju sadnica voćaka, 

a kako to ove godine  nije planirano, znači nije bila tema tog savjetovanja pa stog nije 

niti razmatrano.  

Nikolina Požega je dodala kako pozdravljaju zainteresiranu javnost. 

Davor Požega je iskoristio priliku da zahvali gradonačelniku što je ovim proračunom 

pokazao da je uz turizam  i poljoprivreda odrednica grada i da se ovim prikazuje da će se 

poticati i poljoprivreda. Ove  godine se, kaže,  krenulo sa umjetnim osjemenjivanjem 

krava i krmača, nada se da će se u slijedećem proračunu naći još sredstava kako bi se 

još nešto potaknulo,  tako da uz turizam potaknemo i poljoprivredu,  da možemo 

zaokružiti tu cjelinu razvoja grada, njegovu odrednicu i prema turizmu i poljoprivredi. Uz 

pohvalu izrazio je i nadu da će se  tako razvijati i dalje.  

Drugih zainteresiranih za raspravu nije bilo pa je predsjednik istu  zaključio i  dao 

Program na usvajanje. 

Glasovalo je  svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Program potpore poljoprivredi na području Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

  

11. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Grada Slunja 

 

Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik Odluku dao na glasovanje. 

Glasovalo je 16 vijećnika  predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Grada Slunja. 

 

 

12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Grada Slunja za razdoblje 2018.-2021. 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Slunja 

vijećnici su također dobili u materijalima.  

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić kaže kako pod točkom 3. sklanjanje stanovništva, uzbunjivanje, 

edukacija  stoji  da na području grada Slunja nema izgrađenih skloništa pa pita kako 

nema, ne postoji li  u objektu Ribarska sklonište za potrebe grada. 

Gradonačelnik odgovara da ne,  to je privatno, da nešto treba vjeruje da bi se moglo   s 

vlasnicima razgovarati. Kaže kako je 91. kada se dogodio rat sklonište bilo otvoreno, ali 

to nije gradska imovina.  

Na pitanje g. Glavurtića da li je i prije bila privatna imovina gradonačelnik je potvrdno 

odgovorio.  

Goran Glavurtić dalje pita da li se razmišlja u smjeru izgradnje skloništa. 

Gradonačelnik kaže da ne, za sada se o tome ne razmišlja, vidjet će se što će se 

događati kasnije s tim dijelom i sa Stožerom civilne zaštite i sustavom, za sada nemamo 

takvih potreba niti se po njihovim zahtjevima traži tako nešto. 

Nikolina Požega iznosi kako je  primila  slijedeći komentar jedne građanke "Probaj se 

raspitati pod kojim uvjetima, opremom i plaćom rade vatrogasci, Hitna i GHSS i s kojim 

brojem ljudi. Konkretno u našem gradu je premali broj zaposlenih, loša oprema i 

sredstva za rad s obzirom da se radi o spašavanju ljudskih  života. Sezona ide, sve više i 

više turista u gradu, a zaposlena samo 3 profesionalna vatrogasca koji pokrivaju 

području kakvo bi inače trebala pokrivati cijela postrojba". Moli očitovanje o tome 

komentaru.  
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Gradonačelnik odgovara kako  DVD ima 3 profesionalna vatrogasca dok su drugi 

dobrovoljni vatrogasci, a njih ima preko 100 članova, od kojih je 50-60 aktivnih i oni se  

odazivaju dojavama o požarima. Do sada nismo imali, odnosno  DVD nije imao problema 

kada je u pitanju izlazak na požar, kada se  god trebalo izići na teren, bili su dosta 

kompletni. 

Nikolina Požega komentira da će valja građani biti zadovoljni odgovorom. 

Gradonačelnik je nastavio da je teško reći hoće li biti zadovoljni ili ne, bilo bi dobro, 

kaže, da dobijemo javnu vatrogasnu postrojbu (JVP), na tome se radi, a da li će biti neka 

ispostava  (župan je tako nešto obećao) ne zna. Problem je što to  nije lako provesti i 

brzo, ali se možda tijekom godine nešto na tome bude radilo. Kada bi dobili JVP, a trebali 

bi ju dobiti jer ovaj naš DVD  pokriva dosta veliki prostor, bez obzira što su tu i DVD 

Rakovica i DVD Drežnik Grada i Cetingrad, oni nisu tako  kompletni kao Slunj, a Slunj je 

odgovoran i za D1, uglavnom se  radi na  tome da bude ovdje JVP, zaključio je. 

Goran Glavurtić mu odgovara: "Moram reći, bravo gradonačelniče, prije godinu dana 

sam vas pitao da li se razmišlja u smjeru JVP i tada ste rekli ne, sada ste promijenili 

mišljenje i svaka čast." 

Gradonačelnik kaže kako ni tada nije rekao ne, vjeruje da je rekao  kako smo  tražili 

JVP i nismo je dobili, uskratili su nas za to. Bio je  u Zagrebu kod predsjednik Javne 

vatrogasne zajednice RH gosp. Tucakovića i nismo je dobili, ali  je podnesen zahtjev za 

osnivanje. Kazao je  kako je g. Bogović  upravo radi  JVP platio i kaznu.  

Predsjednik Vijeća dodaje kako ta priča traje već niz godina i Plan zaštite od požara i 

Procjena ugroženosti od požara su bili u tom pravcu izrađeni da se formira JVP i to se 

pokušavalo na razne načine,  na žalost, oni koji su to  trebali odobriti, nisu u to vrijeme 

odobrili pa stoga i osobno  pozdravlja ovu inicijativu za koju vjeruje da će se u 

budućnosti to konačno i realizirati.  

Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik  zaključio raspravu i dao  Smjernice na 

glasovanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Slunja za 

razdoblje 2018. – 2021.  

 

 

13. Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju imovine u vlasništvu 

Grada  

 

Tekst Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju imovine u vlasništvu Grada vijećnici 

su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o upravljanju, raspolaganju i korištenju imovine u vlasništvu Grada. 

 

 

14. Odluka o modelu financiranja u programu Razvoja širokopojasne mreže 

slijedeće generacije na području Grada Slunja   

 

Odluka o modelu financiranja u programu Razvoja širokopojasne mreže slijedeće 

generacije na području Grada Slunja vijećnicima je dana u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega smatra kako je to  super inicijativa KŽ za  širokopojasni internet 

slijedeće generacije jer upravo iz tih razloga  stalno ovdje iniciraju i predlažu i sadržaj i 

način objavljivanja sadržaja koji pripada slijedećoj generaciji u smislu informatizacije i 

web stranica  i informacijskih odjela i td. Izjasnila se kako glasa i za ovu i za iduću točku.  
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Drugi se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik zaključio raspravu i  dao Odluku na 

glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o modelu financiranja u programu Razvoja širokopojasne mreže slijedeće 

generacije na području Grada Slunja. 

 

 

15. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka 

javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i 

operativni rad nepokretne širokopojasne mreže slijedeće generacije, na 

području provođenja Projekta III. (Gradova Ogulina i Slunja te Općina 

Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj)  

 

Prijedlog Odluke vijećnicima je dan u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne 

nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne 

širokopojasne mreže slijedeće generacije, na području provođenja Projekta III. (Gradova 

Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj). 

 

 

16. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te drugim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

 

Odluku o  izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće te drugim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa  vijećnici su dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić podsjeća,  kada se prvi puta glasalo o ovoj odluci,  postavio je  pitanje, 

ako se koeficijenti zakonom reguliraju na  gradove od 5 do 10 tisuća stanovnika,  zašto 

se uzimaju najveći koeficijenti kada mi ne spadamo niti u grad od 5000, ali su tada ipak 

bili  izglasani  najveći koeficijenti. Budući da se sada   koeficijenti umanjuju  pita  da li se  

mijenja osnovicu.  

Gradonačelnik odgovara da je Slunj grad sa  5076 stanovnika 

Goran Glavurtić kaže kako se vodimo tako po  popisu iz 2011. godine, ali na žalost 

realnost je danas  drugačija. 

Gradonačelnik  je na to komentirao kako smo bili u situaciji kada je  bila prijava na  

neki natječaj da nismo mogli proći jer imamo 5076 stanovnika, a tražili su do 5.000 

stanovnika,  to je službeno.  

Goran Glavurtić podsjeća kako je  tada  pitao, s obzirom da je riječ o gradovima od 5 

do 10 tisuća stanovnika,  propisani su bili koeficijenti od do,  zašto se ide na maksimalne 

koeficijente. 

Zdenka Kovačević odgovara kako nema propisanih koeficijenata od do, očito je nešto  

krivo zapamtio. 

Goran Glavurtić, obzirom da se smanjuju  koeficijenti, pita  da li osnovica ostaje ista. 

Zdenka Kovačević odgovara kako se upravo zato što će se korigirati osnovica korigiraju 

koeficijenti. 

Goran Glavurtić pita znači li to da u  konačnici neto ostaje isti što su potvrdili i 

pročelnica i gradonačelnik.  

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

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće za 14 

glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA  usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja 

plaće te drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa. 
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17. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju 

bez zasnivanja radnog odnosa 

 

Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa  vijećnicima je 

također dana u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova ZA 

i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za 

rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

 

 

18. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Slunj 

 

Tekst Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj vijećnici su dobili u materijalima. 

U raspravu se uključio Goran Glavurtić koji je rekao kako se kod donošenja prvotne 

odluke išlo na povećanje kada je dogradonačelnik vršio dužnost ravnatelja Knjižnice, a 

sada kada je zaposlena osoba koja ispunjava uvjete ispred Pučkog otvorenog učilišta i 

obnaša dužnost ravnatelja Knjižnice i čitaonice  iznos se smanjuje. Tada  je tražio da se 

ne ide na povećanje iznosa, ali je gradonačelnik sa  svojom većinom to donio, sada 

postavlja pitanje da li se ovime u konačnici  trenutnoj ravnateljici koja vrši tu dužnost 

smanjuje plaća. 

Predsjednik kaže kako u obrazloženju Odluke piše što će se dalje događati,  ali može se 

dobiti i dodatno obrazloženje. 

Goran Glavurtić čita: "smanjenje naknade dijelom će se kompenzirati povećanjem 

osnovice .." pa  pita što je s drugim dijelom. 

Gradonačelnik odgovara što tiče naknade vršitelju dužnosti  u Knjižnici, do sada je bilo 

obrnuto,  ravnatelj je u Knjižnici imao plaću, a za Pučko je bila naknada. Kaže kako je 

omaškom ostao iznos od 4.000 kn, to nije izmijenjeno odmah i sada je uočeno pa se 

ovime to ispravlja. Inače ravnateljica  ima plaću 5000 i nešto kn kod Pučkog, a naknada 

za Knjižnicu je 2.000 kn. 

Predsjednik je potom zaključio raspravu i dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 

glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o visini naknade 

vršitelju dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj. 

 

 

19. Različito 

Nikolina Požega se osobno, a i u  ime svih građana zahvalila  svim akterima koji su 

sudjelovali u postavljanju novih koševa za smeće na području cijelog grada i  posebno na 

onim mjestima koja su od turističke važnost, građani su primijetili te koševe i hvala 

njima na tome. Nadaju se  da će ovaj puta ostati u komadu i da će ispunjavati svoju 

svrhu.  

 

S ovom točkom dnevni red sjednice je iscrpljen pa je predsjednik zaključio njen radu u  

16,00 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:      PREDSJEDNIK 

              GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac, vr.               Ivan Bogović, vr. 

 

 


