
Zapisnik 

 

sa 8.  sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane  dana 31. 01. 2022. godine u kino 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta  Slunj.  

Sjednicu je u 15,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić, pozdravio 

gradonačelnicu,  vijećnike,  predstavnike stručnih službi Grada, tvrtki i medija te građane.   

 

AKTUALNI SAT 

Predsjednik poziva vijećnike prijavljene za „Aktualni sat“ da postave svoja pitanja. 

Željko Lustig je postavio pitanje vezano uz poslovni centar. Zanima ga hoće li to krenuti 

u realizaciju ili neće. Iznosi kako ima informaciju da   će Rakovica  dobiti još jedan 

industrijski centar, doći će Pevex,  i naši  ljudi će otići tamo raditi, a mogli smo ga, kaže,   

dobiti u Slunj pa ga zanima što radimo po tom pitanju. Pohvala Rakovici jer su napravili  

dobar posao, njihova suradnja sa spiljama  biti će izvrsna, a mi samo stojimo, zaključio je. 

Mirjana Puškarić, gradonačelnica odgovara kako je u Rakovici riječ o   privatnom 

investitoru koji je uložio u Plitvice Mall, a što se tiče Grada Slunja ističe kako Grad ima 

planove, o tome se i zadnji puta razgovaralo, a radi se o razvojnom centru   za koji se sada 

radi idejno rješenje i ovih se dana  razgovaralo  da se kroz  natječaje  transparentno i 

digitalno vidi ima li  mogućnosti da se kandidiramo za dokumentaciju. U Rakovici se, kaže,   

radi praktički o privatnom investitoru odnosno privatnoj investiciji koja dolazi na područje 

sa određenim brojem stanovnika i sa određenim brojem vjerojatno i noćenja koji su onda 

potencijal za zaradu. Dodala je kako  Grad Slunj nikada nije odbio niti jednog investitora i 

oni investitori koji dolaze sa  pitanjima u naš Grad, Grad im u tome pruža podršku i 

administrativnu i zajedno sa Karlovačkom županijom odrađuje  ono što se može tehnički 

odraditi, ali ne  može se  utjecati na to ako su privatni investitori zainteresirani za  područje 

Rakovice. Voljeli bi i mi, kaže gradonačelnica,  da takvi investitori dođu kod nas,  mi ih 

sigurno nećemo odbiti.  

Željko Lustig smatra da ne trebamo samo čekati, pređimo u inicijativu, kaže,  pošaljimo 

poziv investitorima da dođu. Ponudio je pomoć i zadnji puta, ako treba investitore će pozvat  

sam.  

Mirjana Puškarić, gradonačelnica je na ponudu g. Lustiga ogovorila: - Evo ja bih voljela 

ako  imate privatnih investitora koji su zainteresirani ulagati u našem području da ih 

slobodno pošaljete, mi ćemo sigurno istog trenutka organizirati sastanak, ne samo  za 

takvog kakvog vi imate već i za sve one privatne investitore i investicije naša vrata su 

otvorena. Nije  da u naš Grad ne dolaze investitori samo je pitanje koliko su oni  ozbiljni u 

tim svojim namjerama, ali sigurna sam i voljela bi da zapnemo što češće za oko investitora  

s obzirom da tu igra ulogu i broj stanovnika i broj noćenja i sve ostalo, i tržišna i platežna 

moć stanovništva. Ne želim ovo pravdati, dapače, ako imate slobodno pošaljite investitore 

na sastanak u naš Grad“. 

Željko Lustig se zahvalio na odgovoru.  

Marko Skukan je pitao za nogostup koji je predviđen uz cestu D1 od ulaska u Rastoke do 

bivšeg restorana Slap i u tom smislu zamolio da se pojasni građanima kako stoje stvari sa 

projektnom dokumentacijom, planiraju li se radovi, odnosno traži da se taj projekt malo 

pojasni. Na tom potezu u zadnjih nekoliko godina porastao je broj privatnih smještaja i tim 

projektom podigli bi sigurnost pješaka, mještana i turista koji bi mogli prošetati od 

smještaja do Rastoka uz lijep panoramski pogled prema Korani. Drugo pitanje je,  nada se 

da ga postavlja zadnji puta, most  sv. Ivana, što je zapelo i kada se predviđa da bi se 

mogao otvoriti. 

Mirjana Puškarić, gradonačelnica, na prvo pitanje odgovara da  bi se nogostup radio u 

sklopu rekonstrukcije ceste D1, a u ovom trenutku je lokacijska dozvola  završena, radi se 

na projektiranju i radit će se na rješavanju imovinsko pravnih odnosa  tijekom ove godine. 

Nogostup bi praktički išao upravo od restorana Slap desnom stranom, sa pogledom u 

kanjon Korane i protezao bi se najvjerojatnije do zadnjih kuća iza Novog sela, takav je  

plan i u samim projekcijama je  takva ideja u planiranju. Što se tiče same realizacije tog 

projekta, a to tehnički za građane znači  kada će se pristupiti samim radovima, to je  sada 

informacija s kojom trenutno teško baratamo, kaže, ali predviđanja neka jesu da bi ili 

krajem slijedeće godine ili one kada se sve to izdokumentira došli do realizacije i dodaje: 
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„To je veliki, izdašan projekt i mi smo ponosni što sudjelujemo svi skupa  i vi sa svojim 

pitanjima i prijedlozima na neki način svi ste dobro došli.“ Za most sv. Ivana je rekla da 

su  radovi  u principu skroz završeni, u petak će biti tehnički i zaista se nada da će  tomu i 

biti tako, a ujedno je informirala da se paralelno s tim radi i na uređenju  vodotoka, odnosno 

onog dijela ispod samog mosta, planira se u ovoj godini i izmuljenje i sanacija same padine 

i suhozid koji će sanirati onaj dio ulaska u vodu, tako da ne samo most sv. Ivana nego i  

taj okoliš bude na vrijeme saniran i vjeruje da  ćemo neko vrijeme biti mirni. 

Nakon završetka „Aktualnog sata“    predsjednik je pozvao predsjednicu Mandatnog odbora 

da podnese Izvješće. 

Predsjednica Mandatnog odbora Jelena Požega podnijela je izvješće Mandatnog odbora 

iz kojeg je razvidno da je vijećnica Ivona Piršić aktivirala svoj mandat te joj mandat 

vijećnika počinje od 16. 12. 2021. godine, a istovremeno prestaje mandat Igoru Piršiću 

koji je  zamjenjivao vijećnicu tijekom mirovanja mandata.  

Predsjednik Vijeća konstatira da vijećnica Ivona Piršić zbog izolacije ne prisustvuje sjednici 

pa će svečanu prisegu položiti na slijedećoj sjednici.  

Potom predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje 12 od ukupno  14  vijećnika i to: Jure 

Katić,   Milenko Bosanac, Diana Cindrić, Ivanka Magdić,  Ivan Bogović, Vesna Rendulić,  

Jelena Požega, Damir Vuković,  Marko Skukan, Hrvoje Paulić, Lidija Obrovac i Željko Lustig. 

Svoj izostanak opravdale su: Ivona Piršić i Goranka Mandić.    

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Mirjana Puškarić – gradonačelnica,   Zdenka Špelić – 

pročelnica Službe za opće poslove, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela 

za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Irena Mateša – stručna 

suradnica za  gospodarstvo, Viktor Smolić – voditelj Odsjeka za razvoj i imovinsko pravne 

poslove, Nikolina Paulić – direktorica KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. Slunj te Ante 

Lovrić  – konzultant.   

Zapisničar: Ankica Štefanac. 

Predsjednik je za sjednicu predložio dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu. 

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednik daje dnevni 

red na usvajanje. 

Glasalo  je svih 12 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

za 8.  sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći   

 

 

Dnevni red 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja  

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja  komunalnog otpada na 

području Grada Slunja 

3. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja 

4. Odluka  o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika 

5. Odluka  o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Općih uvjeta usluge javne 

tržnice na malo 

6. Program subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija u 2022. godini 

7. Odluka  o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu u svrhu provedbe 

Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko  

razdoblje 2021.-2027. 

8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije 

9. Odluka o izmjeni Odluke o izboru povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 
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1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Slunja  

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća dostavljen je vijećnicima uz poziv. Primjedbi na 

zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

donijelo  Zaključak o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća održane 14. 

prosinca 2021. godine. 

 

 

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja  komunalnog otpada na 

području Grada Slunja 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Slunja vijećnici su dobili uz poziv. Također su u materijalima dobili i pisano 

obrazloženje te Opće uvjete ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Grada Slunja koji čine sastavni dio Odluke. 

Predsjednik konstatira da sjednici,  za eventualna pojašnjenja i odgovore, prisustvuje 

direktorica KD Lipa d.o.o. Nikolina Paulić te gosp. Ante Lovrić, konzultant.  

Otvorena rasprava.  

Željko Lustig pita da li udomitelji plaćaju jednaku cijenu odvoza otpada  kao i netko drugi, 

npr. apartmani. 

Nikolina Paulić, direktorica KD Lipa d.o.o. odgovara da su udomitelji  svrstani u skupinu 

koja nije kućanstvo, tako da će oni plaćati cijenu od 53,31 kn, s time da sukladno novom 

zakonu, oni više neće plaćati 2 fiksna dijela na svom kućanstvu, nego samo jedan fiksni 

dio i to veći, a varijabilni dio će plaćati po volumenu pražnjenja i broju pražnjenja kante 

tako da će njima usluga s ovim cjenikom biti niža nego što su imali. 

Hrvoje Paulić ima par pitanja, prvo kriterij obračuna miješanog komunalnog otpada je 

volumen spremnika, a ne količina otpada pa pita zbog čega se takav obračun predlaže 

kada znamo koliko nas ovdje ima i kakvi su uvjeti i tu će ispasti skuplje zato što netko 

neće napuniti kantu, a netko će imati 2 kante. Njegov bi prijedlog po tom pitanju bio  da 

se  odredi nekakav razuman rok  u kojem bi LIPA i Grad Slunj stvorili preduvjete za odvoz 

komunalnog otpada  koji bi se plaćao po stvarnoj količini predanog otpada, a ne po kanti. 

Drugo, nadovezao se na g. Lustiga, a odnosi se na reciklažno dvorište gdje stoji da je u 

reciklažnom dvorištu moguće odlaganje bez naknade  za kućanstva, znači iznajmljivači i 

udomitelji idu u kategoriju pravne osobe. Predlaže da se u tom članku doda da se u 

reciklažnom dvorištu dozvoli odlaganje  bez naknade za korisnike javne usluge kućanstvo 

i iznajmljivači i udomitelji, a ista stvar je i za kontejnere odnosno članak 12. stavak 1. 

točka 3, da se dopuni da to pravo imaju isto iznajmljivači i udomitelji. Ako bi to usvojili 

podržao bi Odluku, kaže,  a ako ne,  za to ne bi mogao glasati. 

Nikolina Paulić  odgovara kako je u  Odluci  stavljeno da je volumen spremnika taj koji 

određuje cijenu varijabilnog dijela. Ono što mora reći  je da su u  obvezi do donošenja 

novog cjenika uvesti bar kodove na svaku kantu, imati informacijski sustav čitanja bar 

kodova i  priprema za to je već  napravljena, krenut će u bar kodiranje  kanti dok ih sve 

ne uvedu  u informacijski sustav pa ovaj cjenik neće biti na snazi dok se to sve ne  pripremi. 

Konkretno, korisnici će kantu  iznijeti van onda kada bude puna, ona će tada biti očitana i 

plaćat će se  odvoz otpada pune kante,  ako kućanstvo  bude iznijelo ovaj mjesec 4 puta, 

četiri puta će mu biti naplaćeno, ako iznese 3 puta bit će mu naplaćeno 3 puta, jer će biti   

informacijska podloga koja će reći koliko puta je kod nekog pražnjena kanta. To je upravo  

iz tih razloga koje je vijećnik  naveo  da neki građani imaju manje otpada, neki više. Isto 

tako kaže kako  postoji mogućnost kod građana koji stvaraju poveću količinu otpada da taj 

odvoz neće biti 4 puta mjesečno nego 6 puta jer će izvesti  2 kante u nekim ljetnim 

mjesecima ako ima više otpada i to su  u obvezi prije donošenja cjenika napraviti. Što se 

tiče volumena kante volumen je, kaže,  kod njih od prvog dana i  tako će i ostati jer su sve 

pripremne radnje napravili, kupili kamere i sve što je potrebno da bi taj informacijski sustav 

uveli. Na drugo pitanje, što se tiče iznajmljivača i udomitelja, kaže kako se  svaki korisnik 

koji je kućanstvo, a  ujedno je iznajmitelj ili udomitelj,  kod njih  vodi i pod korisnikom 

kućanstvo  i pod korisnikom ne kućanstvo. Dosadašnji  cjenik  kaže da je iznajmljivač 

kućanstvo  od 1.-6. mjeseca, 7.8.9. mjesec je ne kućanstvo i ponovo poslije toga postaje 
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kućanstvo tako da  kada od 1.1. listaju  popis korisnika za reciklažno dvorište svi 

iznajmljivači i svi udomitelji se nalaze na popisu i mogu besplatno koristiti reciklažno 

dvorište jer  u svim  kućanstvima ljudi žive i oni su  korisnici kao kućanstvo,  a za dodatnu 

djelatnost im se obračunava  odvoz samo za 4 mjeseca.  Na potpitanje g. Paulića kakvu 

udomitelji imaju sezonu odgovara da oni nemaju sezonu, oni plaćaju fiksni dio za 

gospodarstvo jer se bave djelatnošću, a varijabilni dio će  plaćati na način da će imati dvije 

kante, jedna za kućanstvo jer živi sa svojom obitelji u kućanstvu, a dodatna kanta će biti 

razmjerna onom dijelu koliko korisnika ima kao udomitelj. Oni će, kaže,  i dalje moći 

koristiti reciklažno dvorište iako  što se tiče toga slobodno možemo u odluci dopisati to 

vaše pravo, ali znači ne umanjuje se pravo  korištenja  besplatno reciklažnog dvorišta niti  

odvoz glomaznog otpada time  što netko obavlja  svoju dodatnu djelatnost u kućanstvu. 

Hrvoje Paulić kaže kako to ovdje tako  piše pa  izražava bojazan, ako se tako ovdje 

izglasa,  to  za mjesec, tri, pet može doći na red da će to tako biti. 

Nikolina Paulić je ponovila kako se  to pravo  nikome ne umanjuje, niti se to osporava i 

oni  po tim kriterijima rade  cijelu prošlu godinu. 

Hrvoje Paulić  pita, ako  će udomitelji dobiti  2 kante, jednu za djelatnost, jednu za 

kućanstvu,  koliko će ta kanta od 120 l koštati za kućanstvo, a koliko za obavljanje 

djelatnosti. Sve mu se to čini dosta  zakukuljeno,  ima puno stavki, varijabilni dio, fiksni 

dio i dr. Prema onome kako piše za reciklažno dvorište  iznajmljivači od 1.6. do 1.9. ako 

odnesu u reciklažno dvorište platit će to pa se boji da će to tako i biti ako se ne promijeni 

u odluci.  

Anđelka Jurašin Vuković je, radi dodatnog pojašnjenja, pročitala zakonsku odredbu koja 

se tiče reciklažnog dvorišta, a ona glasi: “Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna 

bez naknade zaprimiti opasni komunalni otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, 

tekstil i krupni (glomazni), otpad koji je nastavo  kod korisnika usluge razvrstanog u  

kategoriju kućanstvo na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave  za koju je 

uspostavljeno to reciklažno dvorište.“ Stoga smatra, ako bi se išlo u izmjenu ove odluke 

na takav način, da to ne bi bilo u skladu sa zakonskim odredbama već je za to da se 

postupa  kroz neke druge akte  kao što je  direktorica rekla, odnosno  tko god ima 

iznajmljivanje soba da se tretira kao kućanstvo i da ta osoba onda može predati  otpad u 

reciklažno dvorište.  

Mirjana Puškarić, gradonačelnica,  dodaje kako  ne bi smjela biti zapreka da oni odlažu 

tamo jer se tretiraju i kao kućanstvo. 

Hrvoje Paulić vjeruje  da će to tako biti ako ne bude napisano u odluci, dodavši kako je i  

neki dan bio slučaj da je  čovjek htio predati neki otpad u  reciklažno dvorište, ali nisu to 

htjeli primiti.  

Mirjana Puškarić, gradonačelnica, je još jednom ponovila kako je  to temeljno na Zakonu 

o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu  31. 7. 2021. godine i s time se trebamo 

uskladiti i ovo što je pročelnica pročitala nije u našoj odluci već je to utemeljeno u Zakonu 

pa ne zna da li tu išto možemo promijeniti osim ove činjenice  koja je sada iznesena. 

Hrvoje Paulić je na to komentirao kako zakon sada tu prepoznaje kućanstvo i prepoznaje 

vršenje usluge u kućanstvu,  udomiteljstvo  ili cimer, nije siguran  je li to baš tako u zakonu 

pisano  ili je to kod nas na lokalnoj razini doneseno jer prije par godina  se uvelo da se 

plaća 3,4 mjeseca skuplje. 

Ante Lovrić se nadovezao  na pročelnicu koja je pojasnila da su odredbe zakona 

jednostavno takve da definira korisnike  koji su kućanstva i korisnike koji nisu kućanstva, 

ne pravne, ne fizičke osobe nego samo  korisnike koji jesu kućanstvo i koji nisu kućanstvo, 

pa, između ostalog, tu ispada da korisnici koji su iznajmljivači  nisu kućanstvo. Što se tiče 

reciklažnog dvorišta rekao je kako reciklažno dvorište  sa ovom odlukom, na sreću ili ne,  

nema nikakve veze,  reciklažno dvorište  financirano je bespovratnim sredstvima EU (bili 

su  konzultanti koji su i izrađivali  projektnu prijavu i u konačnici  koji su i provodili 

konkretno taj projekt). Kao takvo  reciklažno dvorište  ne smije zaprimati nikakav otpad 

niti jedne  pravne osobe sukladno zakonu, sukladno ugovoru sa Fondom o načinu 

financiranju i ako bi KD LIPA  koje je  preuzelo upravljanje  nad samim reciklažnim 

dvorištem zaprimalo otpad od pravnih osoba u budućnosti bi mogli kao grad snositi sankcije   

odnosno povrat sredstava koji smo dobili  za financiranje reciklažnog dvorišta. 
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Hrvoje Paulić  kaže kako i dalje smatra da po ovom prijedlogu ne može na reciklažno 

dvorište  odvesti otpad. 

Predsjednik Gradskog vijeća kaže da može, ali u onom dijelu kada se tiče kućanstva jer  

je i kućanstvo. 

Nikolina Paulić je iznijela primjer kako je to u praksi kod njih, odnosno kaže:- Početkom 

godine Hrvoje Paulić se kod nas vodi kao kućanstvo i tijekom cijele  godine, osim ona 4 

mjeseca  kada vam se naplaćuje taj fiksni dio kao ne kućanstvo, vi slobodno nosite otpad 

selektivno prikupljen u reciklažno dvorište jer ste početkom godine kategorizirani kao 

kućanstvo, vi samo 4 mjeseca plaćate fiksni dio zato što obavljate dodatnu djelatnost u 

svojoj kući, a isto tako i udomitelji, udomitelj je prvenstveno  kućanstvo jer živi u kućanstvu 

i bavi se dodatnom djelatnošću. Znači nikad nije bio problem i uvijek ćete biti na našoj listi 

kao kućanstvo koje se bavi sa dodatnom djelatnošću i morate biti kućanstvo ako živite 

unutra, ako živite sa svojom obitelji vi potpadate pod kategoriju kućanstvo i u svakom 

trenu možete koristiti reciklažno dvorište  bez naknade jer jeste kućanstvo, a to što se 

pojedini korisnici bave s dodatnom djelatnošću to znači podliježe ovom zakonu da se 

kategorizirate u te mjesece, kod nas su to 4 mjeseca,  pojačanim fiksnim dijelom za tu 

djelatnost, znači ništa drugo. Tako smo radili i prošle godine od kada je reciklažno dvorište 

otvoreno, vi ga slobodno koristite kao kućanstvo bez naknade u svakom trenu kada ono 

radi, niti će to  poslije biti problem“. 

Hrvoje Paulić se izjasnio da je razumio, ali kako to nije napisano boji se ta će to biti 

problem kasnije. 

Predsjednik odgovara kako je napisano onako kako je zakon rekao. 

Željko Lustig se osvrnuo na  članak 24. stavak 4. i pita kako može  dozvoliti da mu 

nepoznata osoba uđe u dvorište. Pita gdje je tu  zakon o pravu pristupa na privatni posjed? 

U odluci piše  da netko od djelatnika može doći i provjeravati  komposter i on je dužan 

pustiti ih na posjed. Da li se ne kosimo tu s dva zakona, pita. 

Nikolina Paulić odgovara,  što se tiče kompostera, da korisnik usluge kada dođe  po 

komposter dobije i  uvjete korištenja i potpisuje ugovor o korištenju kompostera  gdje je 

navedeno, između ostalog,  da   će korisnik potpisom tog ugovora  dozvoliti radnicima KD 

LIPA da provjere  da li se stvarno komposter upotrebljava, znači sklapa se ugovor sa 

svakim korisnikom tako da je to definirano ugovorom između LIPE i korisnika. To je 

doneseno jer korisnici kompostera koriste olakšicu od 7 kn mjesečno. 

Željko Lustig se zahvalio na odgovoru uz napomenu da to ne piše u tom članku već samo 

citira: “kad ne dopusti ovlaštenim osobama davatelja javne usluge pristup svojoj nekretnini 

i nadzor kompostera za biootpad (ukoliko koristi mogućnost kompostiranja biootpada); 

(250,00 kn)“ pa smatra da bi to trebalo  staviti da se mora potpisati ugovor prije. 

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

glasanje Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Slunja u tekstu kakav je vijećnicima dostavljen u pozivu sjednice. 

Glasalo je svih 12 vijećnika. 

Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa  8 glasova ZA i 4 glasa PROTIV usvojilo 

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 

Slunja. 

 

 

3. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Slunja 

Tekst Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima  na području Grada Slunja 

zajedno sa pisanim pojašnjenjem vijećnici su dobili u materijalima. 

Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽANIM donijelo Odluku o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Grada Slunja u tekstu kako je i predloženo. 
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4. Odluka  o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Općih uvjeta 

isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika kao i tekst Općih uvjeta te pisano obrazloženje vijećnici 

su dobili u materijalima. 

Prije rasprave predsjednik je dao riječ pročelnici Anđelki Jurašin Vuković koja je 

predložila jednu tehničku korekciju u članku 22. na način da stavak 1. glasi: „Na ove Opće 

uvjete dana je prethodna suglasnost Gradskog vijeća Grada Slunja KLASA:363-01/22-

01/10, URBROJ:2133-04/03/05-22-4, dana 31. siječnja 2022. godine“, a dosadašnji 

stavak 1. postaje stavak 2.  

Drugih prijedloga za izmjenama i dopunama nije bilo niti je vođena rasprava pa je 

predsjednik raspravu zaključio i dao Odluku na glasovanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽANIM donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika. 

 

 

5. Odluka  o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Općih uvjeta usluge 

javne tržnice na malo 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta  usluge javne 

tržnice na malo kao i tekst Općih uvjeta te pisano obrazloženje vijećnici su dobili u 

materijalima. 

Rasprave nije bilo kao ni prijedloga za izmjenama i dopunama  pa je predsjednik raspravu 

zaključio i dao Odluku na glasovanje. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽANIM donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Općih uvjeta isporuke usluge javne tržnice na malo.  

 

 

6. Program subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija u 2022. godini 

Tekst Programa subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija u 2022. godini vijećnici 

su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao na usvajanje Program subvencioniranja 

nerentabilnih autobusnih linija u 2022. godini. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Program subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija u 2022. godini. 

 

 

7. Odluka  o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu u svrhu provedbe 

Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za 

programsko  razdoblje 2021.-2027. 

Odluku o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu u svrhu provedbe Operativnog 

programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 

2027. vijećnici su dobili uz poziv.  

Otvorena rasprava. 

Hrvoje Paulić  traži pojašnjenje  oko ove odluke jer ne  kuži što to je, a i da ljudi koji 

prate sjednicu čuju o čemu je riječ. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić iznosi da je  to lokalna akcijska grupa koja se formira 

zbog ribarstva, a inače je formirana u prijašnjem razdoblju  za manikulturu u Jadranskom 

moru, a sada se na kontinentalnom dijelu  osnivaju FLAG-ovi (mreže) i  Grad bi bio partner 

ostalim FLAG-ovima na našoj županiji. Sve je usmjereno cilju formiranja općih programa 

unapređenja i korištenja mogućnosti  financiranja aktivnosti  oko ribarstva s obzirom da i 

koristimo  našu Slunjčicu i naši ribići i tu  postoje  određene mogućnosti projekata i 

sufinanciranja koji bi u tom smjeru  bili od koristi. Dodala je kako je Grad član  LAG-a koja 

na našem području djeluju, a ovo je osnivanje takve jedne slične akcijske grupe, ali za 

ribarstvo. 
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Viktor Smolić je, kao i gradonačelnica, iznio  kako se radi  o sličnom udruživanju  kao što 

je LAG Frankopan i ostali LAG-ovi u Hrvatskoj, ali sa ciljem korištenja ribolovnog 

potencijala, pogotovo na kontinentalnom dijelu. Mi imamo poveznicu  Koranu sa ostalim 

JLS koje će isto tako prihvatiti  ulazak u FLAG, a upravo iz razloga da se  oformi jedna 

strategija na koji način će se moći oplemeniti ovo područje, odnosno koristiti  financiranja 

da bi se ovaj cilj uspio i ostvariti, a cilj je  da na brži način upravljamo i koristimo ribolovni 

potencijal i ovo je prva stepenica, a nakon toga idu konkretnije stvari i samo djelovanje 

tog  FLAG-a. Prije ove Odluke  Karlovačka županija  u suradnji sa  Razvojnom agencijom 

KŽ, LAG-om Frankopan, LAG-om Vallis Colapis i LAG-om Petrova gora već su pokrenuli 

pretpostupke koji su slijedili donošenju ovog prijedloga odluke i oni stoje i kao stručna 

pomoć u  pripremi, a i kasnije u radu FLAG-a. Cilj je izrada strategije jer bez te strategije 

nećemo moći ni povlačiti sredstva koja su namijenjena  u ovom razdoblju 2021.-2027., a 

s ciljem  korištenja ribljeg potencijala na kontinentalnom dijelu.   

Gradonačelnica je još predložila  da se u Odluci za zamjenika imenuje Viktor Smolić, dipl. 

oec., voditelj Odsjeka za razvoj i imovinsko-pravne poslove. 

Damir Vuković smatra kako je sve to dobro, ali pita jeli tu spada poribljavanje, obnova 

bentova ili je to samo forme radi. 

Gradonačelnica kaže kako su  na početku i sami  dvojili je li to još jedna forma u koju 

možemo ući, ali s obzirom da se zaista ulazi u razdoblje izdašnijeg financiranja smatra da  

ovakve akcijske grupe  mogu puno pomoći. Mišljenja je ako se ne uključimo i ne budemo 

partneri, a ostali  na našem području da, nećemo moći  od toga ništa niti očekivati. To je  

jedna grupa u kojoj  se uključujemo upravo  sa ciljem da se formira strategija, da u tu 

strategiju i uđu prioriteti i Ribolovnog društva i svega onoga što naši potencijali u rijekama 

nude. Ovog trenutka ne može reći da će biti financirano ovo ili ono, ali ako ne budemo dio 

toga nećemo moći ni sudjelovati niti idejno, niti u planiranju, a niti u korištenju  sredstava 

koja će biti u tom dijelu namijenjena. 

Damir Vuković kaže kako sve to razumije, ali se boji da ne bi time samo dobili neka  

ograničenja kao i sa Javnom ustanovom pa da se ne smije npr. izmuljavati, pa nećemo 

moći poribljavati, nećemo moći ništa bez dozvole,  a  znamo kako kod nas to ide. 

Gradonačelnica vjeruje da će  ograničenja sigurno biti bez obzira ušli mi u FLAG ili ne 

jednako će se koristiti na cijelom teritoriju RH, a  s ovim samo razmišljamo o našim 

mogućnostima, potencijalima i poboljšanju u tom smislu, nije cilj da dovedemo do nekih 

rigoroznih posljedica.  

Damir Vuković je još dodao da ovdje ne vidi ništa konkretno pa mu se to čini samo kao 

prazna slama. 

Ante Lovrić objašnjava kako FLAG neće propisivati što ćemo  raditi  na rijekama ili 

jezerima već će stvarati  preduvjete za povlačenje  financijskih sredstava za eventualno 

poribljavanje, uređenje korita, čišćenje i financiranje ostalih djelatnosti  koji će se 

eventualno financirati putem bespovratnih sredstava. „Da se razumijemo, kao grad imamo 

određene mjere na ruralnom razvoju gdje se možemo prijaviti i ta sredstva povući za naš 

grad i u konačnici realizirati te projekte. FLAG u ovoj tu priči ne čini ništa protiv toga već  

zapravo otvara jednu dodatnu mogućnost da  putem mjera lidera koristimo dodatna 

sredstva. Ako naš grad ne bude dio  novog FLAG-a ta sredstva nećemo moći koristiti i to 

je to“, zaključio je g. Lovrić. 

Damir Vuković se izjasnio da je zadovoljan odgovorima, ali boji se da ne bi imali  samo 

više ograničenja, nije protiv ovoga. 

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

Odluku o suosnivanju  lokalne akcijske grupe u ribarstvu u svrhu provedbe Operativnog 

programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 

2027. 

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu u svrhu provedbe 

Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko 

razdoblje 2021. – 2027. 
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8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije 

Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Milenka 

Bosanca da iznese prijedlog Odbora vezano uz imenovanje člana Odbora za proračun i 

financije. 

Milenko Bosanac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje  iznosi prijedlog kojim se u 

Odbor za proračun i financije umjesto Igora Piršića imenuje  Ivona Piršić. 

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje dan je na glasanje. 

Nakon glasanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 12 vijećnika i da je Gradsko vijeće 

jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za proračun i 

financije. 

 

9. Odluka o izmjeni Odluke o izboru povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

Na poziv predsjednika Gradskog vijeća, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Milenko 

Bosanac iznio je prijedlog Odbora kojim se u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 

umjesto Ivana Petrovića koji više nije član Gradskog vijeća imenuje Lidija Obrovac. 

Takav prijedlog Odbora predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasanje. 

Završetkom glasanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 12 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izboru povjerenstva za dodjelu 

javnih priznanja. 

 

 

Sjednica je završila u 15,50 sati. 

 

IZVOD SASTAVILA             PREDSJEDNIK 

Ankica Štefanac, v.r.           Jure Katić, v.r. 


