Zapisnik
sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 20. 7. 2022. godine u
vijećnici.
Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić, pozdravio
gradonačelnicu, vijećnike, predstavnike stručnih službi Grada, sugrađanke, sugrađane,
medije i sve koji slušaju i gledaju sjednicu.
AKTUALNI SAT
Željko Lustig iznosi kako vodovod Glina stoji, ništa se ne dešava, dok se na vodovodu
Blagaj nešto radi i to pohvaljuje. Čuje da ima nekih problema u Glini pa ga zanima kakvi
su problemi, mogu li se riješiti i hoće li voda krenuti i kada.
Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara kako vodovod Glina ima prekid u izvođenju
radova od strane izvođača, u ovom trenutku ima informaciju da bi slijedeći tjedan trebali
radovi krenuti, stvar je u nekim strojevima i u radnicima, dok Blagaj napreduje. Nije da
stojimo, nije da ne razgovaramo, da ne potičemo, kaže gradonačelnica i dodaje kako će se
radovi nastaviti, imaju svoje rokove do kada moraju biti radovi završeni.
Milenko Bosanac iznosi kako ima više upita građana do kuda je došlo planiranje i
početak izgradnje županijske ceste od bolničkog zida za Podmelnicu.
Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara, što se tiče kraka prometnice koja je u
nadležnosti Županijske uprave za ceste, tzv. Podmelnica, da je lokacijska dozvola
pravomoćna, da je prošli tjedan bio sastanak na kojem su dogovoreni i planirani sastanci
u rujnu na kojima bi se pozvali ljudi koji žive na tom kraku, a sve u cilju da se porazgovara
i razmotri pitanje imovinsko pravnog dijela, otkup čestica i sve ostalo što bi trebalo
dovesti u fazu da se planira u idućoj godini i sama rekonstrukcija te ulice.
Nakon završetka „Aktualnog sata“ predsjednik je konstatirao da sjednici prisustvuje svih
14 vijećnika i to: Jure Katić, Milenko Bosanac, Diana Cindrić, Igor Piršić, Ivan Bogović,
Vesna Rendulić, Jelena Požega, Ivona Piršić, Damir Vuković, Marko Skukan, Hrvoje Paulić,
Lidija Obrovac, Željko Lustig i Goranka Mandić.
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Mirjana Puškarić – gradonačelnica, Zdenka Špelić –
privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.
Zapisničar: Ankica Štefanac.
Predsjednik je potom predložio dnevni red kojeg su vijećnici dobili u pozivu uz izmjenu da
se s dnevnog reda skine točka 3. – Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja.
Potom je prijedlog da se točka 3. skine s dnevnog reda dao na glasanje.
Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je jednoglasno točka 3. - Odluka o
izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Slunja skinuta s dnevnog reda.
Nakon toga daje na glasanje dnevni red za današnju sjednicu.
Nakon glasanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo slijedeći
Dnevni red
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Grada Slunja
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva LIPA d.o.o.
5. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
NCG232
6. Rješenje o imenovanju Etičkog odbora
7. Rješenje o imenovanju Vijeća časti

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća održane 27. lipnja 2022. godine vijećnici su dobili
u materijalima.
Primjedbi na isti nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje.
Glasalo je svih 14 vijećnika prisutnih na sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko
vijeće jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća održane dana 27.
lipnja 2022. godine.

2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja

komunalne

djelatnosti

Uz prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Grada Slunja vijećnici su dobili detaljno pisano obrazloženje, cjenik
dimnjačarskih usluga s analizom cijena u 2017. godine i 2022. godine kao i zapisnik o
pregledu i ocjeni ponuda.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
U raspravu se nitko nije uključio pa predsjednik istu zaključuje i daje na usvajanje Odluku
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Grada Slunja.
Završetkom glasanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 14 vijećnika prisutnih na
sjednici i da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o davanju koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, utvrđenog os strane gradonačelnika,
vijećnici su dobili u materijalima. Nacrt Odluke bio je na javnom savjetovanju i na isti nije
pristigla niti jedna primjedba ili prijedlog.
U raspravu koju je po ovoj točki otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio
pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada na
usvajanje.
Glasalo je svih 14 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada.
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4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva LIPA d.o.o.
Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. koju
predlaže Gradonačelnik, vijećnicima je dana uz poziv u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku o povećanju
temeljnog kapitala KD LIPA d.o.o. na usvajanje.
Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o. Slunj.

5. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj
uporabi NCG232
Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
NCG232 kojeg je utvrdio gradonačelnik, vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa ortofoto
kartom stvarnog stanja na terenu.
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik zaključio
raspravu i dao Odluku na usvajanje.
Predsjednik konstatira da je glasalo 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 13 glasova za i
1 glasom suzdržanim usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog
dobra u općoj uporabi NCG232.

6. Rješenje o imenovanju Etičkog odbora
Predsjednik poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da iznese prijedloge za
imenovanje predsjednika i članove Etičkog odbora.
Milenko Bosanac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje iznosi prijedlog Odbora koji se
sastao neposredno pred sjednicu Gradskog vijeća da se za predsjednika imenuje Alen
Holjevac, a za članove: Ivona Piršić i Lidija Obrovac.
Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjednik dao prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na
usvajanje.
Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
donijelo Rješenje o imenovanju Etičkog odbora.

jednoglasno

7. Rješenje o imenovanju Vijeća časti
Predsjednik poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da iznese prijedloge za
imenovanje Vijeća časti.
Milenko Bosanac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje iznosi prijedlog Odbora da se
u Vijeće časti imenuju: Goran Basara, za predsjednika te Nikola Tomašević, Dragana Matić,
Marko Skukan i Ivanka Magdić, za članove.
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Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjednik dao prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na
usvajanje.
Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
donijelo Rješenje o imenovanju Vijeća časti.

jednoglasno

Sjednica je završila u 14,09 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA:
Ankica Štefanac, v.r.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Jure Katić, v.r.
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