Zapisnik
sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja odrţane dana 18. 09. 2019. godine u
vijećnici.
Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio sve
nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predstavnike gradskih
tvrtki, djelatnike gradske uprave i medija.
AKTUALNI SAT
Predsjednik redom poziva upisane vijećnike da postave svoja pitanja.
Goran Glavurtić je zamolio gradonačelnika da ukratko prokomentira kolegij ţupana koji
je odrţan u ponedjeljak 16. rujna u Slunju, ali bez ţupana. Kolegij je, kako doznaje iz
medija, vodila njegova zamjenika Martina Furdek Hajdin. Zanima ga iz kojih razloga
ţupan nije bio nazočan i kakvi su zaključci doneseni na kolegiju. Gradonačelnik je na
kolegiju istaknuo 59 projekata koje ovog trenutka vodi gradska uprava od kojih je 14
realizirano, 11 je u provedbi, 32 u pripremi dok su 2 u fazi idejnog rješenja pa ga zanima
jesu li u tim projektima pokriveni npr. gradsko kupalište, autobusno stajalište – okretište,
trţnica, kulturno informativni centar ili neki drugi i koji konkretno. Pri tome misli na ova
32 projekta u pripremi. Treće, zanima ga da ima li kakvih pomaka po pitanju rješavanja
drţavne imovine, vojarne Kneja, bivša zgrada Ureda za obranu i sl. ili moţda obnova
zgrade u kojoj su trenutno Zavod za zapošljavanje, Crveni kriţ,
zdravstveno
i
mirovinsko osiguranje.
Gradonačelnik odgovara kako je po planu Ţupanije kolegij ţupana
odrţan u
ponedjeljak u Slunju, ţupan ima svoj način rada, jedan kolegij odrţava na terenu, a
drugi u svom Uredu u Karlovcu, ovo je treći puta da se odrţao kod nas, obično je to u
rujnu mjesecu. Svake godine oni tako obiđu sve lokalne jedinice da vide i provjere što se
događa sa projektima koje oni rade, što se događa sa projektima koje radi grad i što se
događa u svakoj lokalnoj jedinici, kakvi problemi ih muče. Što se tiče Grada Slunja
potvrdio je da se razgovaralo o 59 projekata, toliko ih ima, ali trenutno kod sebe nema
popis. Od tih 59 neki su završeni, nekoliko ih je u planu za provedbu. Što se tiče
izostanaka ţupana kaţe kako se ţupan ispričao, bio je van RH, nije ga pitao gdje je išao i
što se događalo i dodao kako to nije prvi puta da njegove zamjenice vode kolegij, a u
Slunju su bile obje zamjenice. Pohvaljuje ovaj način rada ţupana iz razloga što je dobro
da se barem jednom godišnje dođe i vidi što se događa u gradu i u svim lokalnim
jedinicama i time prate ne samo svoje projekte nego i projekte grada. Na kolegiju su
iznijeli probleme, doneseno je nekoliko zaključaka na tom sastanku. Najbitnije je, kaţe,
to da se svi projekti koje su oni radili, a nazvao ih je „407 za 047“, odrađuju po planu,
dobio je informaciju da je to i više od 407 projekta u ţupaniji. Tako je kod nas ove
godine bilo nešto riješeno po planu ţupanijskih cesta, u Srednjoj školi, Dom zdravlja
ima nekoliko projekata koji su započeti, a svi se tiču fizikalne terapije, uglavnom sve što
je u planu i što je Ţupanija sebi dala za zadaću ide. Što se njihovih projekata na našem
području tiče asfaltirana je cesta u Salopek lukama, u Kremenu, radi se projekt za
ţupanijsku cestu kroz Podmelnicu gdje se očekuje da bi do kraja godine mogla biti
građevinska dozvola i kada dobiju građevinsku dozvolu iduće godine započeli bi sa
radom na toj cesti, to je u planu Ţupanije, a i direktor Ţupanijskih cesta je rekao da će
odraditi prvu dionicu kako je i planirano. U planu je da se odradi jedan dio ceste, a
moţda čak i kompletna od Lađevca preko Videkić Sela do Broćanca. Što se gradskih
projekata tiče završena je Ulica Mreţnička, kanalizacija Lalić gaj (ima još nekih dorada),
Stara Cesta, Ivana Trnskog i td. odnosno završeno je 11 projekata. Ima nekoliko
projekata koji
su jako blizu
dobivanja građevinskih dozvola ili bi trebale doći
građevinske. „Dakle, nije da smo se hvalili da imamo 59 projekata, ali smo o svakom
slučaju govorili jer se na svakom projektu nešto radilo“ istaknuo je. Vezano za Ured
drţavne imovine, odnosno konkretno za vojarnu kaţe se kontaktiralo s njima, vojarna je
još uvijek na Ministarstvu obrane, Ministarstvo obrane to ne moţe dati Gradu, odluka
Vlade je da se to daruje gradu Slunju i ta procedura se sada oduţila, uglavnom to će
najprije morati riješiti između sebe Ministarstvo obrane i Ministarstvo drţavne imovine da
bi onda mi od Ministarstvo drţavne imovine to dobili darovnim ugovorom. Što se
kupališta tiče ono je također u ovim projektima, projekt je podijeljen po fazama, za

jedan dio kupališta, odnosno za sanitarni čvor je dobivena građevinska dozvolu i za taj
projekt je podnesen zahtjev Ministarstvu turizma i očekuje se da bi do kraja godine mogli
dobiti nešto sredstava, a za druge faze projekta se također očekuju dozvole do kraja
godine. Tu je istaknuo kako ne zna što ćemo napraviti sa svojim učešćem jer nisu
predviđena sredstva u proračunu za sanitarni čvor. To će nas, kaţe, malo zaustaviti.
Slijedeće, što se tiče samog trga, tu se još nije sve dogovorilo, ali za iduću godinu će se
svakako ići na projektiranje, za sada se krenulo sa izradom konzervatorske studija i ista
je napravljena, nada se da će iduća godina najviše biti usmjerena na projekte. Za
autobusno stajalište kaţe kako će ono biti vezano uz projekt D1, odnosno rekonstrukciju
D1 od ulaza u grad do izlaza iz grada u duţini od oko 7 km. Prometnica bi trebala biti u
svoj duţini sa nogostupom i javnom rasvjetom i planirano je ugibalište za autobusnu
stanicu prije kioska Tiska. Na postojećoj autobusnoj stanici ništa se posebno nije
planiralo.
Goran Glavurtić se zahvalio na odgovorima i podsjetio da nije odgovorio na pitanja
planira li se kulturno informativni centar ili nešto u tom smjeru za mlade te da li se
uspjelo što riješiti sa suvlasnicima zgrade gdje su Zavod za zapošljavanje, mirovinsko,
odnosno da li će se ići u energetsku obnovu te zgrade.
Gradonačelnik je na pitanje vezano uz izgradnju kulturnog centra rekao kako to nije
planirano, nema još vizije gdje, kako, što, ali kada dobijemo prostor vojarne vidjet će se
i razraditi plan što se moţe tamo napraviti. Znači, kulturni centar za sada nije u planu
nigdje. Što se tiče zgrade u Školskoj kaţe kako je za nju dobivena projektna
dokumentacija i čeka se gdje bi je mogli prijaviti, kada bude kakav natječaj, svakako će
se javiti (4 su suvlasnika - Grad, MIO, HZZO i HZZ, najviše ima HZZO). Mišljenja je da
bi nositelj mogao biti Grad Slunj, i bez obzira tko je vlasnik zgrade, stav je da se javimo
na natječaj jer to je zgrada u Slunju i nije bitno tko je u njoj.
Luka Katić se osvrnuo na obnovu mosta sv. Ivana i iznio kako kamen, komadi asfalta
i ostali građevini materijal padaju u rijeku Slunjčicu pa pita postoji li mogućnost zaštite
rijeke Slunjčice od otpadnog materijala pošto se radi o zaštićenom krajobrazu. Također
ga zanima hoće li se svi projekti uspjeti završiti do kolovoza 2020. godine da se ne bi
morali plaćati penali pošto su radovi krenuli malo kasnije nego je bilo predviđeno.
Gradonačelnik odgovara da su u par navrata bili dolje sa izvođačima te da su i sami
izvođači vidjeli da moraju na neki način zaštiti da taj materijal ne pada u vodu, iako je
to teško zaustaviti ipak su osigurali da metalni dijelovi ne padaju dolje, a ono što
padne od betonskog ili asfaltnog dijela će pokupiti. To su dobili u zadatak i nadzor će ih
pratiti pa smatra da ne bi ubuduće trebalo biti velikih zagađenja. Dodao je kako su sutra
koordinacije i sa izvođačem i nadzorom. Izrazio je i nezadovoljstvo što već 2 tjedna dolje
nema nikoga, ne rade onako kako bi trebali pa se i sam boji rokova, ali se nada da će se
završiti u roku jer imaju vremena, i nadzor i izvođači su dali do znanja da se to moţe
odraditi, dapače, ne bi trebalo ni toliko vremena koliko je predviđeno, ali ako ovako
nastave boji se da će biti problema. Sutra će im i na to skrenuti pozornost u smislu da
se moraju potruditi i raditi. Izrazio je bojazan da će biti velikih problema što se tiče
građevinskih radova i izvoditelja radova općenito jer neće imati tko raditi, natječaji se
pojavljuju, posla ima na sve strane, ali nitko se ne javlja na njih, a takva situacija nije
samo u Slunju već i u Karlovcu i dalje. Tome u prilog navodi kako je raspisan natječaj za
sanaciju jednog klizišta u Glini, ali se nitko nije javio jer ne mogu naći čak niti
podizvođača radova, pa će se isti ponoviti i nada se da će se to ipak riješiti do kraja
godine. „Kada bi bilo izvođača lako bi rekli nećemo vas više, ali molio si boga da se itko
javi, javili su se sa najpovoljnijom ponudom, drugi su bili daleko iznad, tako da ne bi
mogli ni financijski stizati, reference imaju dobre, da li će uspjeti napraviti, nadam se da
hoće“ zaključio je.
Hrvoje Paulić kaţe kako već dugo nisu ništa čuli o slivu D pa ga zanima da li projekt
ide, do kuda se došlo, da li se uopće nešto radi na tome ili ne. Drugo, gradonačelnik je
spomenuto rekonstrukciju D1 pa pita do kuda se s tim došlo i kada se očekuje da bi
rekonstrukcija krenula.
Gradonačelnik odgovara kako je sliv D kao i pročistač u sklopu projekta aglomeracije
Slunja. Kaţe kako smo bili na dobrom putu da riješimo sliv D i projekt pročistača, došlo
se s time dosta blizu, sam sliv D je u par navrata vraćan na početak pa je sada, pošto

ide projekt aglomeracije, to sve stavljeno u taj projekt. Vjeruje da će do kraja godine
svakako biti poznat projektant tko će projektirati kompletnu aglomeraciju, znači
odvodnja uţeg dijela grada zajedno sa pročistačem.
Dinko Puškarić dopunjuje da bi kompletna projektna dokumentacija sliva D trebala
biti gotova do ovog vremena iduće godine, a aglomeracija zajedno sa pročistačem do
kraja 2023. godine, u tom roku sve mora biti izvedeno i završeno.
Gradonačelnik je dalje oko rekonstrukcije ceste D1 rekao da je projektant Projekt
Rijeka i da je došlo do malog zastoja zbog imovinsko pravnih razloga u Taborištu, ali će
se to riješiti. Našao se sa direktorom Hrvatskih cesta KŢ koji je zadovoljan kako to ide i
nada se da bi do kraja godine taj projekt mogao dobiti građevinsku dozvolu i, ukoliko,
dobiju građevinsku do kraja godine, radovi bi do kraja slijedeće godine trebali počeli.
Naglasio je kako je bitno da je taj projekt u planu Hrvatskih cesta i nada se isto da će to
u ovo vrijeme iduće godine krenuti.
Zdravko Pavlešić iznosi svoj prijedlog upravo vezano uz projekt rekonstrukcije ceste
D1, odnosno dio koji se odnosi na nogostup. Prijedlog se sastoji u tome da se umjesto
asfalta u dijelu od apoteke do kraja parka stave betonski opločnjaci. Većina gradova miče
asfalt iz svojih glavnih ulica i stavljaju opločnjake što uvelike poboljšava vizuru gradova i
misli da bi u skladu s našom turističkom perspektivom grada to bilo dobro, a vjerojatno
bi se i jako dobro vezalo na uređenje gradskog parka.
Gradonačelnik iskreno ne vjeruje da su projektanti nešto tako planirali. Moţe se, kaţe
o tome s njima razgovarati jer troškovnik još nije gotov. Predloţit će im tu mogućnosti
da vidi što oni kao projektanti kaţu na to. Vjeruje da mogućnosti ima, a da li je
financijski to izvedivo, da li će se traţiti da se Grad uključi u sufinanciranje toga ili ne,
ne zna, uglavnom će se po tom prijedlogu s njima čuti.
Po završetku "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje svih 16
vijećnika i to: Ivan Bogović, Zdravko Pavlešić, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko
Bosanac, Davor Poţega, Igor Piršić, Draţen Paulić, Ivona Piršić, Đanluka Obrovac, Goran
Glavurtić, Luka Katić, Dušan Grubor, Hrvoje Paulić, Damir Vuković i Zoran Ivšić.
Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Jure Katić – gradonačelnik, Ivan
Poţega – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Špelić – pročelnica Ureda grada, Anđelka
Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i
komunalni sustav, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Sandra
Modrušan – samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove, Maja Holjevac
– Dječji vrtić Slunj, Ivana Perović Anušić – ravnateljica POU Slunj, Alen Holjevac –
zapovjednik DVD-a Slunj, Mirjana Puškarić – ravnateljica Crvenog kriţa Slunj, Nikica
Sminderovac – predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Slunja, Dinko Puškarić –
direktor Komunalca d.o.o. Slunj, Nikolina Paulić – direktorica KD LIPA d.o.o. Slunj,
Dragan Smrzlić – direktor Turističkog ureda TZ Slunj.
Zapisničar: Ankica Štefanac.
Predsjednik je predloţio dnevni red za sjednicu kakav su vijećnici dobili u pozivu uz
prijedlog da se točka 21. - Odluka o proglašenju k.č.br. 1528/6 k.o. Gornje Primišlje
nerazvrstanom cestom (NCG200) – javnog dobra u općoj uporabi skine s dnevnog reda
budući je gradonačelnik na prijedlog vijećnika istu točku povukao.
Novih prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednik
zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog da se točka 21. skine s dnevnog reda.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo
prijedlog za skidanje točke 21. iz dnevnog reda.
Potom predsjednik konstatira da je za 24. sjednicu Gradskog vijeća jednoglasno utvrđen
ovaj
Dnevni red
1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća
2. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića
Slunj za 2019. godinu
3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjiţnice i
čitaonice Slunja za 2019. godinu

4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog
otvorenog učilišta Slunj za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine
6. Razmatranje Financijskog izvješća i izvješća o radu Gradskog društva Crvenog
kriţa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine
7. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice
športskih udruga Grada Slunja za 2019. godinu
8. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2019.
godinu
9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva LIPA
d.o.o. Slunj za 01-06/2019. godinu
10. Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje
01.01.-30.06.2019. godine
11. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje
01.01.-30.06.2019. godine
12. Odluka o utvrđivanju kupališta – lokacije za kupanje i trajanje kupališne sezone
na rijeci Korani u gradu Slunju
13. Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra
u općoj uporabi u k.o. Slunj 1
14. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG193) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Popovac
15. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG194) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Nikšić
16. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG195) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Nikšić
17. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG196) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Slunj
18. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG197) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Blagaj
19. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG198) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Gornje Primišlje
20. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG199) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Cvitović
21. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG201) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Nikšić – k.o. Cvitović
22. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG202) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Slunj 1
23. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG203) – javnog dobra u
općoj uporabi u k.o. Donji Lađevac
1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv. Primjedbi na zapisnik
nije bilo pa je predsjednik isti dao na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Zapisnik sa 23. sjednice odrţane dana 16. srpnja 2019. godine.

2. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana
Dječjeg vrtića Slunj za 2019. godinu
Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj vijećnici su dobili
u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao izvješće na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za 2019.
godinu.
3. Razmatranje Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju financijskog plana
Knjižnice i čitaonice Slunja za 2019. godinu
Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Knjiţnice i čitaonice Slunj vijećnici su
dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić se osvrnuo na tekst na str. pod opisnim izvještajem u dijelu koji se
odnosi na djelatnost gdje piše, citira:“Zadovoljavamo kriterij broja knjiga prema broju
stanovnika na području kojeg pokriva naša narodna knjiţnica. Fond revizije i otpisa
Knjiţnice i čitaonice Slunj je 18.499 svezaka.“ Usporedbe radi na str. 4. u dijelu koji se
odnosi na reviziju knjiţne građe i otpis stoji, citira: „Posljednja revizija knjiţne građe
provedena je 2010. godine. Do provođenja ovogodišnje revizije u knjizi inventara
uvedeno je 18.719 svezaka. Za otpis je predviđeno 1500 zastarjelih svezaka, 404
uništena i 228 nevraćena sveska te 754 dotrajala sveska u ukupnoj vrijednosti
290.226.01 kn. Po provedenom otpisu knjiţni fond knjiţnice brojat će 15.833 sveska.“
Zanima ga koliko iznosi broj knjiga prema broju stanovnika
u Slunju kojim se
zadovoljava kriterij prema standardima i propisima za sve hrvatske knjiţnice i da li je on
ovom revizijom narušen.
Ivana Perović Anušić odgovara kako fond knjiga koji bi mi trebali imati je 10.000
svezaka, tako da nije narušen. smatra kako je u tekstu očigledno došlo do nekog
lapsusa u tipkanju, broj svezaka ukupno prošle godine je 18.499, nabavljeno je prinova
knjiţne građe i to je iznosilo 18.719 svezaka, a nakon revizije koje je trajala 2 mjeseca
broj svezaka bi bio 15.833. sveska.
Drugi se nitko nije javio pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Polugodišnji izvještaj
na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Knjiţnice i čitaonice Slunj za
2019. godinu.
4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
Pučkog otvorenog učilišta Slunj za 2019. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj
vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Polugodišnji izvještaj na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta
Slunj za 2019. godinu.
5. Razmatranje
Izvještaja
o
financijsko
materijalnom
poslovanju
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2019.
godine
Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj
za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao izvješće na glasovanje.

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine.
6. Razmatranje Financijskog izvješća i izvješća o radu Gradskog društva
Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine
Financijsko izvješće i izvješće o radu Gradskog društva Crvenog kriţa Slunj za razdoblje
01.01.-30.06.2019. godine vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao izvješće na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Financijsko izvješće i izvješće o radu Gradskog društva Crvenog kriţa Slunj za
razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine.

7. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana
Zajednice športskih udruga Grada Slunja za 2019. godinu
Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada
Slunja vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao izvješće na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga
Grada Slunja za 2019. godinu.
8. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za
2019. godinu
Polugodišnji Izvještaj tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2019. godinu vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao izvješće na glasovanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Polugodišnji izvještaj tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2019. godinu.
9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva
LIPA d.o.o. Slunj za 01-06/2019. godinu
Izvješće o radu i financijsko izvješće KD LIPA d.o.o. Slunj za 01.-06. 2019. godine
vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić pohvaljuje rad direktorice, misli da je ovo prvi puta od osnivanja LIPE
da su u plusu.
Nikolina Paulić se zahvalila, ali i dodala kako su bili u plusu i 2014. godine i prvu
polovicu 2015. godine.
Zoran Ivšić iznosi kako su u njegovom naselju djelatnici LIPE ostavili vrećice sa
namjerom da razdvajaju otpad, a odvozit će ga jednom mjesečno. Pita zašto nisu dobili
kante i kako će se to čuvati u vrećicama mjesec dana.
Nikolina Paulić odgovara kako su svima podijelili vrećice za reciklabilni otpad i to za
papir i plastiku, a odlučili su se na taj način jer nemaju niti oni, a niti Grad sredstva za
nabavu novih kanti jer bi za kante, prema izračunu, trebalo preko 1,5 mil. kn. Odlučili su
se za vrećice i iz razloga jer se radi o vrsti otpada koji se moţe čuvati u vrećicama i koji
ne uzrokuju nikakav smrad. To što su napisali da će se voziti jedan dan u mjesecu su u
stvari stavili kao nekakav probni rok jer još ne znaju kolike će to biti količine papira,
kartona pa kada odvezu prvi puta i vide koje su to količine otpada, moći će, sukladno
tome, dodavati nove datume odvoza, odnosno na dva puta mjesečno. Vrećice su za sada
podijeljene za kompletan grad Slunj, a nastavljaju sa podjelom i u okolnim mjestima.
Prvi odvoz će biti zadnji petak u 9. mjesecu.

Zoran Ivšić kaţe kako je samo htio skrenuti im pozornost da će to biti teško čuvati
mjesec dana, u te vrećicu će se stavljati i kontejnerići od sira i dr., a tuda se psi kreću,
kod njega se šeće i lisica, pa mu se čini da se na taj način prisiljava ljude da to drţe u
zatvorenom prostoru. Ne zna, moţda mnogi nemaju zgode to čuvati mjesec dana i ne
shvaća da se nešto od ljudi zahtjeva, a nije određena priprema. Vjeruje da bi ljudi to
rado provodili ako bi imali spremnike. Ovime samo aludira da će mnogima to biti teško
čuvati.
Nikolina Paulić je to primila na znanje, znaju i sami da je potreba za kantama i
kontejnerima, vidjet će kakva bude financijska situacija, ali se nada da ovime neće
građanima stvarati neki problem. Podijelili su svakom domaćinstvu 6 vrećica za jedno i
6 vrećica za drugo, vjeruje da je to dovoljno za mjesec dana, a od iduće godine će nove
vrećice dobivati svaka 3 mjeseca dok se ne nađe neko drugo rješenje.
Zoran Ivšić se zahvalio na odgovoru iako s istim nije zadovoljan.
Nikolina Paulić je još dodala kako ipak ne vjeruje da će to građanima biti problem jer
isto to radi i sama kod kuće, vrećice su dovoljno velike, zatvore se, a građani su
slobodni poţaliti se pa će rješavati prigovor.
Ivona Piršić se osvrnula na izjavu da su svi građani dobili te vrećice, dodavši kako ih
oni u zgradi nisu dobili.
Nikolina Paulić odgovara kako će vrećice u stambenim zgrada biti podijeljene tijekom
slijedećih dana predstavnicima stanara koji će ih onda dalje dijeliti svojim sustanarima.
Tako su odlučili jer stanari uglavnom nisu kod kuće u vremenu kada oni to dijele, od 7
do 3 sata, a ne smiju to ostaviti u prostorima zgrade.
Ivona Piršić je podsjetila kako je na prošlim sjednicama Vijeća direktorica spomenula
da će se odrţati sastanak sa predstavnicima stanara u svezi zainteresiranosti za još jednu
čistačicu da se zaposli pa pita da li je sastanak bio i jesu li se odazvali svi ti predstavnici
stanara.
Nikolina Paulić odgovara da su sastanak imali sa svim predstavnicima stanara , neki su
se izjasnili, neki nisu, sada imaju sastanke pojedinačno sa zgradama i to pojedinačno i
rješavaju sa svakom zgradom. Vjeruje da će do kraja godine obaviti razgovore sa svima
i kada budu vidjeli koliko je zainteresirano za to, ponuditi će zgradama cijenu po kojoj
bi čistačica čistila te prostore.
Ivona Piršić pita hoće li svi stanari o tome biti obaviješteni jer npr. u zgradi gdje ona
ţivi nisu sigurni tko je ta osoba predstavnik stanara.
Nikolina Paulić se sloţila da je ta zgrada je specifična, vlasnik zgrade je Ministarstvo
obrane i oni razgovaraju sa jednim gospodinom koji je tamo zaduţen za to i biti će s
njim dogovoren sastanak i sve će biti preneseno stanarima. Dodala je kako su obavili
razgovor sa predstavnicima i stanarima susjedne zagrade pa će tako biti i sa njihovom
zgradom.
Goran Glavurtić podsjeća kako je prije ljetne stanke na sjednici direktorica spomenula
problem kompostera za bio otpad pa pita hoće li to biti nabavljeno do kraja godine.
Nikolina Paulić odgovara da hoće, oni su u proceduri nabavili 400 kompostera za
potrebe građana, komposteri bi trebali biti isporučeni kroz 4 tjedna, tako da će javni
poziv građanima biti upućen u 11 mjesecu.
Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i dao izvješće na
usvajanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo
Izvješće o radu i financijsko izvješće KD LIPA d.o.o. Slunj za 01.-06. 2019. godine.
10.Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za
razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine
Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2019.
godine vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić podsjeća kako je na jednoj od prethodnih sjednica postavio pitanje
vezano za solarnu klupu i rečeno je da će se ići u nabavku jedne, da će se instalirati na
šetnici pa pita hoće li to biti ove godine, slijedeće, kada konkretno. Obzirom na velike

posjete turista u Rastokama, velika je i potraţnja za punjenje mobitela, fotoaparata i
slično što bi jedna ovakva klupa omogućila, misli da bi to bilo dobro nabaviti je.
Dragan Smrzlić odgovara da je to aktivnost Grada Slunja, ali ima informaciju da bi ta
solarna klupa trebala biti u narednih mjesec, dva, instalirana odnosno svakako do kraja
godine.
Zoran Ivšić iznosi kako je pročitao na Kaportalu ţupanije da su napravili analizu
turističkih dolazaka, noćenja za cijelu ţupaniju pa je tu naveden Grad Slunj kao najveći
gubitnik, sa minus 8% manje dolazaka u odnosu na prošlu sezonu. Pita direktora da li je
to pročitao i da li je upoznat s tim podacima.
Dragan Smrzlić odgovara, da, svakako, prate iz mjeseca u mjesec broj dolazaka i
noćenja, trenutno do 1. 09. su negdje na lanjskoj razini. Problem je u tome što su
prijavili tisuću posjetitelja manje na Modem festivalu, a koji je razlog tome ne zna točno,
imali su nekoliko problema prilikom samih prijava. Uskoro će imati svoje Vijeće TZ kada
će to isto pitanje postaviti njima, uglavnom to je taj razlog.
Više se nitko nije uključio u raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Financijsko
izvješće na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01.30.06.2019. godine.
11.Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za
razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine
vijećnici su dobili u materijalima.
Predsjednica Odbora za proračun i financije Ivanka Magdić je na poziv predsjednika
Vijeća izvijestila Gradsko vijeće da se Odbor sastao neposredno pred sjednicu, razmotrio
Odluku o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci i kao takvu je prihvatio te predlaţe
Gradskom vijeću da istu usvoji u cijelosti kako je i predloţena u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvještaj na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova
ZA i 2 glasa PROTIV usvojilo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine.
12.Odluka o utvrđivanju kupališta – lokacije za kupanje i trajanje kupališne
sezone na rijeci Korani u gradu Slunju
Prijedlog odluke o utvrđivanju kupališta – lokacije za kupanje i trajanje kupališne sezone
na rijeci Korani u gradu Slunju vijećnicima je dan 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 utvrđivanju kupališta – lokacije za kupanje i trajanje kupališne sezone
na rijeci Korani u gradu Slunju.
13.Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste –
javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj 1
Odluka izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj
uporabi u k.o. Slunj 1 vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 14 vijećnika
ZA i 2 SUZDRŢANA usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane
ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj 1.

14.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG193) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Popovac
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Popovac vijećnicima je dana u materijalima.
Goran Glavurtić je predloţio da se sve točke do kraja objedine.
Zdenka Špelić pojašnjava kako je za svaku odluku potrebno pojedinačno glasovati pa
smatra da onda niti raspravu ne treba objedinjavati.
Drugih prijedloga niti rasprave nije bilo pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Popovac.
15.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG194) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Nikšić
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Nikšić vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Nikšić.
16.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG195) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Nikšić
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Nikšić vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Nikšić.
17.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG196) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Slunj vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Slunj.
18.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG197) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Blagaj
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Blagaj vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Blagaj.

19.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG198) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Gornje Primišlje
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Gornje Primišlje vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Gornje Primišlje.
20.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG199) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Cvitović
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Cvitović vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Cvitović.
21.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG201) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Nikšić – k.o. Cvitović
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Nikšić – k.o. Cvitović vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Nikšić – k.o. Cvitović.
22.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG202) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj 1
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Slunj 1 vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Slunj 1.
23.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste (NCG203) – javnog
dobra u općoj uporabi u k.o. Donji Lađevac
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.
Donji Lađevac vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Donji Lađevac.
S ovom točkom dnevni red sjednice je iscrpljen pa je predsjednik zaključio njen rad u
14,50 sati.
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