
Zapisnik 

sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 18. 07. 2017. godine u 

vijećnici. 

Sjednicu je u 11,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio sve 

nazočne te redom pozvao vijećnike upisane za aktualni sat  da postave svoja pitanja.  

Damir Vuković pita gradonačelnika zašto je sjednica zakazana u 11 sati i da li će to 

ubuduće tako ostati. Kaže kako većina vijećnika radi, nisu u mirovini kao gradonačelnik i 

njegov zamjenik i odgovarao bi im termin u 2 ili 3 sata pa je zamolio da se o dogovore. 

Vjeruje da bi svima odgovaralo da to bude malo kasnije. 

Gradonačelnik  odgovara kako je njegov prijedlog da sjednice budu ubuduće u 11 sati i 

za sada je to stav većine. Kaže kako vijećnici imaju pravo doći na Vijeće, imaju pravo 

tražiti od firme da ih pusti te dodaje:"Svi ste vi koji ste išli na koje kakve liste znali kakvi 

su uvjeti, zna se da u vijeću ne odlučuje samo jedan, nego većina. Bile su sjednice i u 

10, 11 sati, neke su bile i u 1 sat, ali smo sada dogovorili da to bude u 11 sati. Prošli 

saziv smo poslušali većinu i sjednica je bila u 18 sati, a sada će biti u 11 sati." 

Damir Vuković je ponovio kako  većina vijećnika  radi, rekao kako će npr.  Zoran  dobiti 

slobodan dan, ali će biti neplaćen,  rekli su mu u pravnoj službi da može ići na svoju 

odgovornost, ali ima neplaćeno. Pita koja je većina to odlučila jer nije se za to glasalo. 

Gradonačelnik odgovara da ne vjeruje da je to tako, a što se tiče glasanja kaže kako se 

nije o tome glasalo  već su se tako dogovorili.   

Damir Vuković kaže kako to niti njemu osobno ne  odgovara. Nije, kaže, ni tu ni tamo, 

a da je sjednica u 14 ili 15 sati  moglo bi se  s posla otići ranije sat vremena, a ovako se 

razbije cijeli dan.  

Gradonačelnik  odgovara da je to za sada  tako, ali se  može ponovo dati prijedlog na 

glasovanje. 

Damir Vuković predlaže da se  prijedlog da na glasovanje  da sjednica  bude bar u 14 

sati.  

Gradonačelnik se slaže da vijećnik može predložiti da bude u 14 sati, ali dodaje kako će 

njegov prijedlog biti da sjednica bude u  11 sati. Smatra da se može u tom smislu i 

dopuniti dnevno red.  

Zdenka Kovačević odgovara kako je to pitanje koje je više tehničke prirode pa se o 

njemu može raspravljati pod točkom "Različito". 

Nikolina Požega konstatira kako su  točke dnevnog reda današnje sjednice  većinom 

financijska izvješća i  na temu istih  istaknula je kako su sve firme u izvješćima manje 

više  dodavale neke slike, tablice ili grafikone pa je predložila svima da za svaku sliku  

koriste naziv i izvor slike, dodavši kako je to  Crveni križ najbolje odradio. To govori iz 

razloga što je na taj način  lakše shvatiti samu tematiku i razumijevanje koje se želi 

iskazati slikom, a i struka nalaže  da se to tako radi, što se može vidjeti  kod nekih 

stručnih  analiza, izvješća, knjiga, u diplomskim radovima, svagdje  iznad slike stoji naziv 

slike, a ispod izvor od kuda je ta slika preuzeta. Drugi je razlog što se na taj način može, 

da  netko  zatraži npr. popis tih slika i popis tih grafikona i tablica, jednostavno  jednim 
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klikom  izgenerirati takav sadržaj. Slijedeće, primijetila je kako su neka izvješća dosta 

štura  u odnosu na neka druga pa je za  primjer na koji bi se mogli ugledati ostali  

istaknula izvješće tvrtke Komunalac gdje je zaista  sve detaljno objašnjeno, izvješće  

sadrži i bilancu i sve što spada u financijska izvješća,  a  svaka je tablica dodatno 

tekstualno opisana. Predlaže svima da između sebe po tom pitanju surađuju, da se više 

savjetuju jedni s drugima, više međusobno konzultiraju kako bi rad svih bio što bolji. 

Dalje se osvrnula na izvješće Crvenog križa pa je  pročitala sva mjesta i naselja u kojima 

Crveni križ djeluje.  

Predsjednik Vijeća je zamolio   vijećnicu  da ovo Izvješće ostavi pod točkom dnevnog 

reda kada bude Izvješće. 

Nikolina Požega odgovara kako se ne radi  o izvješću već  želi spomenuti svrhu 

Crvenog križa i prenijeti ju na sve  ljude iz svih  mjesta koja su navedena. Ovime  želi 

sve te ljude podsjetiti da je u redu imati nekakvu skupinu  koja se bavi određenim aktima 

pomaganja čovjeku, ali bi se  svi  trebali osloniti najviše na sebe, u svoju svakodnevnicu 

takve stvari uzeti i pomagati jedni drugima, pomagati čovjeku. "Nije da mi to ne radimo, 

ali mislim da je bitno malo podsjetiti nas sve na to pa sam si uzela malo ovu priliku da to 

iskoristim da rečem to ljudima i da ih pozovem na pomoć sebi samima i drugima oko 

sebe" završila je svoj komentar te postavila pitanje gradonačelniku što je s komunalnom 

naknadom sa poligona. Podsjetila je kako je gradonačelnik  prije lokalnih izbora ove 

godine održao  sastanak s potpredsjednikom Hrvatske vlade odnosno ministrom obrane 

Damirom Krstičevićem, za županom KŽ Ivanom Vučićem te načelnicima Općine Rakovica 

i Cetingrad, gdje se spominjao dolazak nato vojnika i gdje je gradonačelnik također 

najavio blokadu ceste ukoliko ne dođe do nekakvih promjena po pitanju isplate  

komunalne naknade sa poligona. Na tom sastanku je postignut  dogovor o idućem 

sastanku te je rečeno da će sve stranke proučiti zakonske regulative, propise, potrebe i 

sve ostao što je potrebno da bi se postigao nekakav dogovor po tom pitanju pa je zanima 

u kojoj smo mi fazi što se tiče toga, odnosno  što će biti s isplatom komunalne naknade 

sa poligona.  

Gradonačelnik je  odgovorio kako je taj sastanak bio  relativno kratak jer je ministar 

bio u prolazu, najavljen je novi sastanak do kojeg još nije došlo. Što se tiče same 

komunalne naknade rekao je kako će se pričekati još jedno  kratko vrijeme jer  vjeruje 

da ćemo imati neka  izvješća po tom pitanju. Nema službeno ništa niti od Ustavnog suda 

niti od ministara pa ne želi o tome govoriti, ali vjeruje da će se poslije godišnjih odmora 

naći s ministrom i da će možda doći i neko  rješenje Ustavnog suda i upravo zbog toga se 

nisu poduzimale neke radnje, odnosno nije se išlo u zatvaranje ceste. Nada se da će 

odluka biti uskoro i nakon toga bi se trebali ponovo naći sa g. Krističevićem jer ima više 

pitanja koje treba riješiti.   

Hrvoje Paulić postavlja pitanje vezano uz  iznajmljivače i obvezu plaćanja dodatne 

kante koju su iznajmljivači dobili. Zanima ga da li je to sukladno sa zakonom, da li 

iznajmljivači trebaju sklopiti ugovor s  LIPOM, da li postoje neke vreće sa logom tvrtke 

kao što imaju neki uređeni gradovi kao npr. Samobor  pa se to plaća po volumenu. 

Također je dao opasku na odgovor gradonačelnika vezano uz  prava vijećnika, odnosno 

istaknuo "nisu to bile koje kakve liste kada smo slagali liste, to su bile liste stranaka." 

Nikolina Paulić je u odgovoru istaknula kako Zakon o gospodarenju otpadom koji je 

izišao 2013. godine prvenstveno kaže da onečiščivać plaća i da je Gradsko vijeće na 

zadnjoj sjednici prošlog mandata donijelo Odluku o načinu i skupljanju komunalnog 



3 
 

otpada i svih vrsta  drugih otpada i sukladno toj odluci napravljen je cjenik za koji je 

gradonačelnik dao prethodnu suglasnost i isti je  u primjeni sa 01. 07. 2017. godine. U 

tom cjeniku,  uz sve cijene koje su za domaćinstva, uvedene su i dodatne kategorije 

plaćanja odvoza komunalnog otpada i to za iznajmljivače i osobe koje imaju usluge 

udomiteljstva. Za iznajmljivače se usluga naplaćuje za vrijeme trajanja sezone od 1. 6. 

do 30. 9. i to prema broju ležajeva, tako su izračunali da se do 6 ležajeva zaduži kanta 

od 80 litara, do 12 ležaja 120 litara i iznad 12  ležaja 240 litara i te kante ostaju kod 

iznajmljivača dok se ne odjave iz sustava. Na vrećice nisu išli jer je naše područje takvo 

kakvo je, najviše  zbog životinja koje bi to razvukle. Na  cjenik koji je  poslan svim 

službama koji na njega imaju pravo mišljenja nisu do sada dobili nikakvo izvješće da 

cjenik nije u skladu. Cjenik, kaže, nije  donesen napamet ili bez prethodnih izračuna, on 

se radio skoro godinu dana,  savjetovali su se sa drugim gradovima i općinama i išli na 

seminare.  Raspravljali su i o vrećicama ali se nisu za njih odlučili jer je lakše manipulirati 

s kantama nego vrećicama.  

Hrvoje Paulić se izjasnio da je skoro  zadovoljan odgovorom, naime u Zakonu piše "ako 

davatelj usluge cijenu javne usluge ne obračunava razmjerno količini predanog otpada  u 

obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količina otpada u obračunskom razdoblju 

masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada  i broj pražnjenja spremnika, to 

predstavlja prekršaj kažnjiv temeljem članka  181. stavke 1. točke 4. stavka 2. odnosno 

3. Zakona." pa je samo  htio pitati je li to u skladu s tim Zakonom jer u suprotnom se 

mogu  očekivati možda i neke tužbe. 

Nikolina Paulić odgovara da su to članci iz Zakona o gospodarenju otpadom pa dodaje 

kako je ove godine izišla Uredba o gospodarenju otpadom koja je drugačije definirala 

odnosno decidirala što i kako,  u toj Uredbi nije izuzet volumen spremnika nego jedan od 

kriterija naplate  odvoza komunalnog otpada je masa ili volumen spremnika i  kako 

prema Uredbi imaju  rok prilagodbe do 1. 11. ove godine. 

Goran Glavurtić iznosi kako im je  nakon 2. sjednice dosta ljudi  prišlo sa svojim 

pitanjima za Gradsko vijeće. Dužnost im je, kaže, i moralna  obveza da ih prenesu, 

međutim,  obzirom na statut i poslovnik neće uvijek biti u mogućnosti prenijeti sva 

pitanja odjednom, ali je obećao da će se sva čuti i biti postavljena tijekom njihova 

mandata u Gradskom vijeću. Nastavio je kako je u razgovorima sa  stanovnicima 

Podmelnice uočio mnoge probleme koji muče stanovnike  tog dijela grada kao npr. 

preuska istrošena cesta sa dosta rupa, nepregledna, bez slivnih kanala i rješenja 

odvodnje slivnih voda  koje se naplaćuju stanovnicima,  manjak rasvjetnih tijela ulične 

rasvjete i odlaganje otpada na privatne posjede i sl. Ti se problemi nisu  pojavili jučer, 

postoje već dugi niz godina i  misli da su svi ovdje prisutni dobro upoznati u problematiku 

pa  stoga postavlja pitanje kada se planira nešto poduzeti po pitanju rješavanja ovih 

problema i kojim principom se određuju prioriteti rekonstrukcije pojedinih ulica u gradu. 

Gradonačelnik odgovara kako je prometnica kroz naselje Podmelnica  županijska cesta 

koja je dosta oštećena i vjeruje da bi bila već i ranije popravljena da je bilo sloge, 

odnosno Županijske ceste  su to imale u planu, ali vlasnici nisu dozvolili proširenje i ta 

ulica nije popravljena. Kada će doći na red, teško je reći jer sada su malo drugačiji uvjeti,  

sufinanciranje županijskih cesta je sada malo drugačije i imaju  daleko manja sredstva pa 

se boji da će to  biti jako teško jer u Gradu Slunju, ne samo u užem dijelu Grada, nego i 

širem,  ima oko 30% ulica neasfaltiranih. "Mi smo jedini grad koji ima taj omjer i mi 

tražimo od ŽUC-a da nas se pokuša izjednačiti sa drugim gradovima u kojima su 

županijske ceste asfaltirane skoro 100%" rekao je te dodao da se nada  malo boljem 
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odnosu sa ŽUC-om jer je došlo do promjene čelnih ljudi i direktor je najavio da će doći  u 

Grad, nekoliko je  upita za njega, pored  asfaltiranje, tu je i prijedlog vraćanja statusa 

županijske ceste  od Šlivnjaka do spoja sa Cvijanović brdom koja je  pripala gradu, ima 

8-9 km, cesta je  jako  loša i da bi je samo održavali  godišnje ne bi imali dovoljno 

sredstava koliko u gradskom proračunu ima ukupno za ceste. Rekao je kako je 

županijska cesta  i cesta  prema Cetingradu i prema Lađevcu i prema Primišlju i dodao 

kako je  puno sredstava izdvojeno za  klizišta, ove godine uređena su 2 klizišta, a prošle 

godine jedno na prostoru Općine Cetingrad, odnosno  na cijelom prostoru Županije bilo ih 

je više od 50  tako da su  sredstva išla u tom pravcu pa su, na žalost,  mogućnosti 

asfaltiranja   cesta  bile skučene. Smatra da se ranije moglo, ali nas nisu  gledali toliko. 

Što se tiče rasvjete misli da su  tu neke stvari dogovorili, na par mjesta  manjka lampa,  

ali na nekoliko mjesta ih ima  previše i to je komunalni redar pregledao i dogovoreno je i 

to će se riješiti.   

Goran Glavurtić je podsjetio da je ostalo pitanje odlaganja otpada, prošao je tamo prije 

par dana,  ima 3 odlagališta, ima obilježenih i neobilježenih i pita može li se što  po tom 

pitanju učiniti. 

Gradonačelnik odgovara kako ne bi smjelo biti niti jedno, komunalni redar je u par 

navrata bio tamo, znaju  za sva ta odlagališta, jedno odlagalište je već jednom sanirano, 

ali opet  se nastavlja odlaganje. Teško je uhvatiti tko to odlaže i vjeruje da će Grad to 

opet  morati sanirati.   

Goran Glavurtić dalje iznosi kako smo svjedoci  truda i napora koji se ulažu u uređenje 

nogometnog igrališta kraj Vatrogasnog doma,  ravnanje, polijevanje, košnja što sve  

košta novca i vremena, ali ono ispunjava svoju svrhu postojanja kroz odvijanje treninga, 

utakmica, turnira i slično. Pohvalio je sve  koji su doprinijeli njegovom izgledu jer ono je 

ogledalo našeg grada i stoga su i podržali izgradnju potpornog zida – tribine u rebalansu 

proračuna od 450.000 kn. Međutim,  obzirom na najavu dolaska Thompsona i njegovog 

koncerta na istom igralištu postavlja pitanje što će se učiniti u pogledu zaštite travnjaka i  

tko će snositi troškove popravka. 

Gradonačelnik  se nada da se  neće jako uništiti. Ukoliko bude  vrijeme kao sada 

smatra da travnjaku neće biti ništa, a ukoliko bude mokro, može se svašta dogoditi i u 

tom će slučaju snositi troškove Grad jer je Grad  organizator, vjerojatno uz pomoć 

nogometnog kluba  i svih službi koji su i do sada radili na igralištu.  

Goran Glavurtić iznosi jednu  usporedbu, naime,  u Splitu se na stadionu Poljud  

trenutno odvija festival Ultra gdje je 50000 ljudi na travnjaku i uvjet  Grada Splita  

organizatoru  bio je da postavi zaštitu travnjaka prije odvijanja  samog festivala pa 

smatra da bi u ovom slučaju i  Grad trebao tražiti od organizatora da se zaštiti travnjak, 

postoje podloge koje se stavljaju na travnjak da  posjetitelji ne gaze direktno po travi. 

Gradonačelnik odgovara kako se i o  tome  razgovaralo, ali u ovom slučaju organizator 

je Grad, Grad je  prihvatio da  g. Perković bude u našem Gradu, Grad je prihvatio puno 

stvari pa između ostalog i to.  Predviđena je zaštita  travnjaka, ali još predstoje dogovori.  

Što se tiče Ultre smatra da je to  nešto slično kao i naš festival u Primišlju, u malo 

drugačijem obliku te dodaje kako  od toga festivala u Primišlju ipak imamo određene 

koristi, ne misli konkretno na Grad nego na službe, TZ.  Pokušat će se sigurno zaštiti 

igralište i o tome će se razgovarati sa  gospodinom koji vodi protokol  koncerta  jer imaju 

oni za to  rješenje ukoliko bude blato jer to niti njima ne odgovara. 
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Goran Glavurtić je još komentirao kako su  u materijalima za današnju sjednicu GV 

dobili  financijska izvješća svih gradskih poduzeća osim Pučkog otvorenog učilišta i 

Knjižnice i čitaonice Slunj pa pita  iz kojih razloga nisu dobili i ta izvješća. 

Gradonačelnik odgovara da još uvijek postoji mogućnost da se izvješća dostave što se 

tiče zakona i vjeruje da  su imali obvezu do sada ga dostaviti, da bi to i napravili te da će 

do druge sjednice izvješće biti na stolu.   Rekao je kako je u Pučkom otvorenom učilištu i 

Knjižnici  trenutno promjena djelatnika, gđa koja je radila  dala je otkaz, u tijeku je 

natječaj za novog djelatnika.  

Goran Glavurtić pita,  ako nije obaveza dostaviti Gradu, da li je obaveza dostaviti FINI i 

da li je to  dostavljeno. 

Gradonačelnik odgovara da su sva izvješća  koja trebaju zakonski biti u FINI,  

dostavljena, to prati  šefica računovodstva i nitko ne može  izbjeći dostavu istih i dodaje 

kako  izvješće za FINU i izvješća za GV nije isto.  

Goran Glavurtić se još osvrnuo na prošlu sjednicu gdje su  na aktualnom satu zaključili 

da Savjet mladih ne ispunjava svoju svrhu postojanja koja je zakonom propisana te iznio  

prijedlog  da se raspusti trenutni saziv i raspiše natječaj za ponovni izbor članova. 

Zdenka Kovačević smatra da bi  ipak najprije trebalo pogledati odredbe Zakona o 

osnivanju savjeta mladih i gradsku odluku. Izražava bojazan da  takva solucija nije 

predviđena zakonski, tj. raspuštanje pa bi trebalo  vidjeti opcije koje su na raspolaganju. 

Goran Glavurtić dodaje kako je jučer bio na sjednici  Odbora za obrazovanje, kulturu, 

sport i informiranje Karlovačke županije gdje je bilo izvješće o radu Županijskog vijeća 

mladih pa je  bio slobodan pozvati predsjednicu Županijskog vijeća mladih da dođe u 

Grad Slunj da se uvjeri u stanje rada slunjskog Savjeta mladih. Oni su svjesni da već 

godinama postoji problem u radu istog pa evo nada se da će se  ovaj tjedan uspjeti 

riješiti taj problem. 

Zdenka Kovačević smatra kako Savjetu mladih treba dati prostor i treba im  posvetiti 

dužnu pažnju. Osobno ih ne bi  raspuštala samo zato što se oni nisu sastajali već bi  

možda  trebalo sagledati  iz kojih razloga oni nisu radili i održavali sjednice, možda je i  

Grad bio  prepasivan  u odnosu na njih, možda ih se  premalo uključivalo u aktivnosti 

koje su se u gradu događale. Smatra kako sama  činjenica raspuštanja neće promijeniti  

ništa. Pored toga  iznosi kako njihov redoviti mandat ističe sredinom slijedeće godine. 

Naglasila je kako su u Savjetu mladih  uglavnom mlade osobe od dobi od 15 – 30 godine,  

čim završe srednju školu ili se zapošljavaju  ili studiraju, uglavnom  izvan Slunja i teško 

ih je okupiti i to je naša  realnost i naša je stvarnost da nam jako malo mladih u toj dobi 

jest u Slunju. Upravo stoga ih ne bi odmah raspuštala prije nego  se opće vidi kakvo 

stanje što se tiče njih i njihovih aktivnosti i opće njihovog razmišljanja.  

Goran Glavurtić se složio  da se, ukoliko je moguće, presložiti izabrane jer oni imaju 

svoje zamjenike. 

Zdenka Kovačević pojašnjava kako sa prestankom mandata  članu prestaje mandati i 

zamjeniku tako da time nismo riješili ništa, jedino što zamjenik uskače  umjesto člana. 

Goran Glavurtić kaže kako je jedna članica napustila državu, ostali studiraju u Zagrebu 

i od njih petero, sedmero, samo je jedan u Slunju. 
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Zdenka Kovačević ponavlja  kako ipak treba malo vidjeti kakva je situacija i ne bi ih 

odmah raspuštala.   

Goran Glavurtić odgovara kako je i sama  rekla da nisu donijeli niti plan rada za ovu 

godinu,  nisu se sastali više od 6 mjeseci i smatra da je time zakonska odredba ispunjena 

za raspuštanje i raspisivanje novih izbora. 

Zdenka Kovačević se složila s tim, ali dodaje  da postoji po Zakonu i po Odluci Grada 

obveza i predsjednika predstavničkog tijela i gradonačelnika da s njima svaka 3 mjeseca 

održavaju  sastanci, da se raspravlja o problemima mladih, odnosno smatra da  nije 

krivnja samo na njihovoj strani, krivnja je i na drugoj strani.  

Goran Glavurtić kaže kako je to bio  prijedlog, a nada se  da će se  u suradnji s 

predsjednicom Županijskog vijeća uspjeti naći nekakvo kompromisno rješenje. 

Zdenka Kovačević kaže kako se i ona isto  nada, dok gradonačelnik smatra da bi bilo 

bolje da se rješenje traži ovdje nego sa predsjednicom Županijskog savjeta,  Nikola je tu 

i s njim treba razgovarati.  

Goran Glavurtić je  naglasio kako je se u  izvješću o radu Županijskog vijeća mladih  

Slunj spominje u negativnom kontekstu, odnosno  poslije Žakanja najgori smo u Županiji 

po tom pitanju. 

Gradonačelnik odgovara kako je, prema informacijama koje ima,  stanje  svugdje isto.   

Predsjednik predlaže da se za sada završi ova rasprava pa možda kada se prikupe svi 

podaci da se jedna točka dnevnog reda stavi na tu temu, smatra da sada nemamo sve 

pokazatelje da bi o tome raspravljali o potom  zaključuje "aktualni sat". 

 

Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje  13 vijećnika 

i to:  Ivan Bogović, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko Bosanac, Davor Požega, Igor 

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

Hrvoje Paulić i Damir Vuković.  

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,  Dinko Puškarić – direktor 

tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj, Nikolina Paulić – direktorica tvrtke LIPA d.o.o. Slunj, 

Gordana Kovačević – ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj, Alen Holjevac – zapovjednik DVD-

a Slunj,  Ivančica Cindrić – predstavnica TZ Grada Slunja i Tone Butina – direktor Radio 

Slunja.  

Predsjednik predlaže da se  za današnju sjednicu utvrdi dnevni red kakav su vijećnici 

dobili uz poziv te daje isti na raspravu.  

Na predloženi dnevni red nije  bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga pa je dao isti 

na glasanje.  

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je "ZA" glasovalo svih 13 vijećnika i da 

je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj   
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Dnevni red 

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

31.12.2016. godine 
3. Razmatranje Izvješća o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za 2016. 

godinu 
4. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog 

križa Slunj za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godinu 
5. Razmatranje Financijskog izvješća tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2016. godinu  
6. Razmatranje Financijskog izvješća KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. Slunj za 

2016. godinu 
7. Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za 2016. 

godinu 
8. Razmatranje Financijskog izvješća tvrtke Radio Slunj za 2016. godinu 
9. Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Slunja 
10. Pravilnik o jednostavnoj nabavi 
11. Razmatranje zahtjeva za proširenje djelatnosti Dječjeg vrtića Slunj na područje 

Općine Rakovica 
12. Različito 

 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv pa je predsjednik 

otvorio raspravu. 

Goran Glavurtić ima primjedbu, na str. 2.  u  razgovoru sa gđom Zdenkom Kovačević 

koja je spomenula kako vjeruje da on zna kako to funkcionira  jer je svojevremeno bio 

predsjednik savjeta mladih odnosno predsjednik Udruge mladih što stoji u zapisniku, ali 

ne stoji njegov odgovor koji je dao pa traži da se u zapisniku dopiše da nije bio 

predsjednik Savjeta mladih i da nije bio predsjednik Udruge mladih.  Smatra to bitnim jer 

je  bio kandidat za Savjet mladih ali nije  bio izabran od strane Gradskog vijeća pa traži  

da se taj njegov  odgovor  dopiše u zapisnik. 

U Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća,  na str. 2.  umjesto teksta "Goran 

Glavurtić je još postavio pitanje  koji su njihovi prijedlozi i zaključi upućeni 

Gradskom vijeću u dosadašnjem radu" stavlja se slijedeći tekst: "Goran 

Glavurtić odgovara da nije bio predsjednik Savjeta  mladih i nije bio predsjednik 

Udruge mladih i potom postavlja pitanje koji su prijedlozi i zaključci Savjeta 

mladih upućeni Gradskom vijeću u dosadašnjem radu." 

Nikolina Požega također ima  jednu primjedbu, naime uočila je da se upisuje doslovno 

svaka riječ u zapisnik pa traži da se dopuni da je g. Glavurtić, pored onog što je napisano 

da se ispričava da nije znao, upiše  i nastavak rečenice, a to je "mi smo novi ovdje". 

Provjerit će još na kojoj je to stranici.  

Zdenka Kovačević odgovara kako se  u zapisnik  ne zapisuje svaka riječ doslovno, 

pokušava se sažeti rasprava vijećnika. Svojevremeno su bili još kraći  zapisnici pa su 

vijećnici  prigovarali da se previše sažima njihova rasprava pa se to proširilo,  ali zapisnik 

nije doslovna interpretacija svega onoga što je vijećnik rekao.  
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Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik  zaključio potom raspravu i dao Zapisnik 

na usvajanje. 

Glasalo je svih 13 vijećnika "ZA" i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno  donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća 

održane dana 26. 06. 2017. godine. 

 

2. Razmatranje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 

01.01-31.12.2016. godine 

Izvješće Dječjeg vrtića Slunj za 2016. godinu vijećnicima je dano u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega iznosi kako je prilikom pregledavanja  izvješće na stavci  kod obračuna 

plaće primijetila razliku od 34 lipe pa, iako se to  čini kao sitnica, ovim ipak   samo želi  

pokazati ono što je rekla u aktualnom satu vezano za financijska izvješća, znači 

knjigovodstvo firmi i financijska izvješća trebala bi biti malo opširnija, razumljivija, a kod 

računanja ne bi smjelo biti mjesta  greškama i na to treba malo bolje pripaziti. Drugo,  

vidi da se novac od plaćanja usluga vrtića, novac koji plaćaju roditelji, troši na razne 

izdatke, na dnevnice za službena putovanja, seminare, tečajeve, ispite, likovni materijal, 

namirnice, električnu energiju  i td. pa sve do sredstava za čišćenje i održavanje te 

materijal  i usluge održavanja postrojenja i opreme pa je ukazala  na neke stavke. 

Naime, za sredstva za materijal za čišćenje i održavanje  utrošeno je 21.145,79 kn što 

je, smatra,  dosta visoka cifra u usporedbi s iznosom koji je utrošen za održavanje 

postrojenja i opreme (26.124,59 kn), dok je za  materijal i dijelove za tekuće 

investicijsko održavanje opreme utrošeno  puno manje nego za materijal i sredstva za 

čišćenje i održavanje pa pita što  spada u sredstva i materijal za  čišćenje i održavanje 

pod računom broj 32214. 

Gordana Kovačević odgovara  da  materijal za čišćenje i održavanje podrazumijeva sve 

za održavanje čistoće i dezinfekciju  prostora. Kako je Vrtić  ustanova visokog  rizika pod 

stalnim je nadzorom Zavoda za javno zdravstvo i sanitarne inspekcije pa  čistoća 

prostora mora biti besprijekorna, od kuhinje pa do svih prostora koja koriste djeca i 

zaposleni. Prostor se  svakodnevno mora dezinficirati i  to nastoje odrađivati sa što 

kvalitetnijim sredstvima. Napomenula je kako  su ta sredstva poprilično skupa, stavku  

planiraju i tim iznosima i tako je i  realiziraju i smatra da po tom pitanju ne bi trebalo 

ništa mijenjati jer čistoća je uz prehranu i druge aktivnosti jedan od bitnijih uvjeta za 

zdravlje djece. 

Nikolina Požega  iznosi kako joj je drago da roditelji imaju prilike  čuti ovakve 

komentare. Pohvalila je vrtić jer je bila u posjeti i vidjela da je  zaista  sve na svom 

mjestu, sve je čisto i uredno, od ranika do djece.  

Goran Glavurtić se osvrnuo na tablicu 4. r.br. 3212 naknade za prijevoz na posao i s 

posla u iznosu od 123.044 kune i pitao  koliko uposlenika ostvaruje pravo na naknadu za 

prijevoz i koliko su oni udaljeni od mjesta rada.  

Gordana Kovačević odgovara kako naknadu za prijevoz  na posao i odlazak s posla 

ostvaruju svi zaposleni u Dječjem vrtiću, neki imaju međumjesni prijevoz  (relacije  
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Karlovac – Slunj,  Čamerovac – Slunj, Popovac - Slunj, Taborište – Slunj, Cetingrad – 

Slunj i td.), a svi ostali pravo na naknadu za mjesni prijevoz. 

Goran Glavurtić dalje pita za poziciju 3237, zanima ga  za što su korištena  sredstva za 

intelektualne i osobne usluge. 

Gordana Kovačević iznosi da su  to  naknade projektantima za projektnu 

dokumentaciju koju je Vrtić platio, tj. Grad je platio za izradu projektne dokumentacije  

za energetsku obnovu Vrtića i za  projektnu dokumentaciju za dogradnju. 

Goran Glavurtić je uočio  i da su  preneseni viškovi prihoda iz 2015. godine iznosili 

58.500 kn, a  rezultat su štednje i racionalnog trošenja sredstava, a u izvješću za 2016. 

oni su čak i veći, iznose 97.778,00 kn, pa je  pohvalio racionalno trošenje i ovakve 

uštede.  

Gordana Kovačević odgovara kako se Vrtić  doista trudi trošiti racionalno i sve što 

kupuju nastoje  kupiti po akcijskim cijenama pa na taj način dodatno štede, a to nastoje  

iz razloga što žele  u narednom razdoblju, a to će  naknado reći,  postići likvidnost Vrtića 

za one aktivnosti koje planiraju  u budućnosti,  konkretno, radi se  o energetskoj obnovi 

vrtića i o rekonstrukciji i dogradnji koju planiraju  provesti uz pomoć EU fondova. 

Goran Glavurtić  osobno pozdravlja što Vrtić ide  u tom smjeru te pohvaljuje rad.  

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

usvajanje.  

Glasovalo je svih 13 vijećnika "ZA" i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01.-

31.12.2016. godine. 

 

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

2016. godinu 

Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za 2016. godinu vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je iz ovog izvješća izvukao dio gdje se  navodi da je kod metodologije 

izrade izvješća ostvaren značajan višak prihoda nad rashodima u odnosu na protekle 

godine te da se u poslovanju vodila briga kada su u pitanju prihodi, tako i rashodi, ali se 

isto tako navodi i odstupanje kod pojedinih stavki, kako kod prihoda, tako i rashoda te se 

spominju dva osnovna razloga  zbog kojih je došlo do odstupanja. U tijeku revizije 

utvrđeno je da prethodni knjigovođa nije vodio kako treba knjigovodstvo pa je ono 

predano drugom, pa postavlja  pitanje na koji  način prethodni knjigovođa odgovara za 

propust i na koji način će odgovarati sadašnji ukoliko se situacija ponovi. 

Gradonačelnik odgovara kako ne zna  što će biti s  djelatnicom koja je napravila 

propuste, taj postupak tek predstoji, doći će i krim policija i  biti će izvješće. Djelatnicu 

koja je to vodila su oslobodili tih poslova, ona je svjesna  da je kriva i da za to odgovara i 

sada su ti poslovi predani  drugoj osobi koja je to sada donekle sredila.  
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Goran Glavurtić se dalje osvrnuo na sam kraj  izvješća gdje se navodi  da će se, ukoliko 

se u narednim godinama troškovi budu kretali na istom nivou,  znatno  narušiti zaštita 

vatrogasaca i imovine na području grada Slunja pa će  se morati pronalaziti nova 

sredstva kako bi DVD mogao nabaviti potrebnu opremu za obavljanje operativnih poslova 

sukladno zakonima koji reguliraju opremanje društva, a  u kojem pravcu je nadležni 

inspektor za vatrogastvo donio rješenje s nalogom da se upotpuni nedostajuća oprema u 

roku od 2 godine. Pita o kolikom iznosu za opremu je ovdje riječ i na koji način se to 

planira ostvariti.    

Alen Holjevac odgovara kako je  inspektor  bio prošle godine  u DVD, odnosno svake je 

godine u nadzoru i godinama je problem zaštitna odjeća vatrogasaca. Jedno su  vrijeme, 

kaže, dok je Grad imao novaca uspjeli nabavljati tu opremu i prikupljati je. Inspektor koji 

je bio u 5. mjesecu u nadzoru dao je  odgodu za nabavu tih odjela i opreme radi same 

situacije odnosno dolaska državne revizije i to je sada u stanju  mirovanja, ali je ove 

godine planirano  i Grad je odobrio  20.000 kn i iz tih će se sredstava  nabaviti 

nedostajuća oprema. 

Goran Glavurtić pita postoje li planovi u skoroj budućnosti da se DVD proširi na 

ispostave po rubnim dijelovima Grada poput Primišlja gdje je nekada bio DVD i da se  

nekadašnji ti svi objekti DVD-a obnove i stave u funkciju. 

Alen Holjevac kaže kako je to  pitanje za gradonačelnika jer to sve Grad financira, a 

njegov je stav da  je bolje imati jedan jači DVD nego više DVD u okolici jer se  onda 

financijska sredstva  razbacaju na više DVD i svi će biti lošije opremljeni i lošije će 

funkcionirati.  

Gradonačelnik odgovara kako ne postoji takva mogućnost, jednostavno  nema ljudi. Bio 

je  DVD u Blagaju, odnosno   neka njihova podružnica, zatvoren je, bio je u Cvitoviću,  

najvjerojatnije će se isto zatvoriti jer se nitko ne  želi time  baviti. Dodaje kako je DVD 

dobio drugi plan, takve mogućnosti neće biti niti će se ići u tom pravcu.  

Goran Glavurtić je još pitao u čijem su vlasništvu vatrogasno domovi. 

Gradonačelnik odgovara da to nisu vatrogasni već društveni domovi i u vlasništvu su 

Grada.   

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

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 glasova "ZA" 

usvojilo Izvješće o materijalno financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Slunj za 2016. godinu. 

 

4. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog društva 

Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godinu 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 

01.01.-31.12.2016. godine vijećnicima je dano uz poziv. 

Na sjednici nije vođena rasprava pa je predsjednik dao izvješća na usvajanje. 
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Glasovalo je svih 13 vijećnika "ZA" i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Izvješće o radu i financijsko izvješće GD Crvenog križa Slunj za 

2016. godinu. 

 

5. Razmatranje Financijskog izvješća tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2016. 

godinu  

Izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2016. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je pohvalio  Izvješće jer je najdetaljnije, najpreglednije i 

najsveobuhvatnije izvješće i po njemu najbolje izvješće od svih gradskih tvrtki i usput 

zamolio druge da se malo više ugledaju na ovaj primjer. 

Nitko više se nije javio za raspravu pa je predsjednik isto dao na usvajanje.  

Glasalo je svih 13 vijećnika "ZA" pa predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2016. godinu. 

 

6. Razmatranje Financijskog izvješća KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. 

Slunj za 2016. godinu 

Financijsko izvješće komunalnog društva LIPA d.o.o. Slunj za 2016. godinu vijećnici su 

dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić se najprije osvrnuo na prošlu sjednicu Gradskog vijeća, odnosno na 

razgovor između gradonačelnika i g.  Ivšića  o podjeli Komunalca i LIPE gdje su na kraju 

zajedno zaključili kako je ta podjela napravljena nekorektno  prema LIPI. Sam je 

gradonačelnik tada rekao,  citira "da Grad nije uletio sa 200.000 kn oni ne bi mogli 

isplatiti  plaće i funkcionirati". U Izvješću o radu KD LIPA za 2016. godinu vidljivi su 

mnogi problemi s kojima se  ova gradska tvrtka suočava kao npr.  nedostatak vlastitog 

poslovnog prostora jer koristi prostor bivše vojarne Kneja koji je preuređen za potrebe  

radnika i prostor od Komunalca za 2 ureda, jedan za direktora i  drugi za voditelja 

upravljanja stambeno-poslovnim zgradama za koji prema nalazu o procjeni vrijednosti 

sudskog vještaka za osiguranje vlastitog prostora ima obvezu platiti 200.000 kn za 

kupnju od Komunalca, a isti prostor zahtjeva i kompletno uređenje i adaptaciju. 

Slijedeće,  veliki su problemi u organizaciji poslovanja  zbog bolovanja i starosne 

strukture radnika, a  zbog financijske situacije nisu  u stanju osigurati nova zapošljavanja 

te  im je u velikoj mjeri otežana organizacija rada. Ukratko, konstatira kako je Grad  

osigurao oko 500.000 kn temeljnog kapitala kod osnivanja ove tvrtke  s tim da je ona 

imala obvezu isplatiti Komunalcu približno isti iznos za prijenos gospodarske cjeline, što 

je do sada ispunjeno. Pored svih prethodno nabrojenih problema, a vjeruje da ih ima i 

više,  zanima ga kakva je zadaća i odgovornost u radu ljudi koji čine Skupštinu, Nadzorni 

odbor i Upravu. 
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Gradonačelnik odgovara g. Glavurtiću  da je  dobro upućen i da je dobio informacije, ne 

zna preko kojih kanala, ali je iskoristio priliku i pozvao vijećnike da ne odlaze u gradske 

tvrtke, jer nisu nikakva inspekcija, niti kakav nadzorni organ, te da sve odgovore koji ih 

zanimaju mogu dobiti ovdje.  

Goran Glavurtić  odgovara da sve informacije pišu u izvješću. 

Gradonačelnik mu odgovara kako je dobio informaciju da je bio tamo, pa je sada samo 

to htio napomenuti da nema potrebe  ubuduće odlaziti u naše tvrtke jer sva izvješća  će 

biti na Vijeću,  vijećnicima to nije obveza niti posao, po statutu se zna obaveza vijećnika i 

od koga mogu dobiti  informaciju ako budu  trebali. Što se tiče LIPE i Komunalca i prošli 

put je rekao da nije to korektno napravljeno  prema LIPI. Kaže kako se LIPA  snalazi tako 

kako se snalazi,  uz veliku pomoć grada jer to gradska tvrtka koja bi trebala opstati na 

ovim prostorima,  ona ima svoje zadaće i zato se i podržava. Vjeruje da bi, da  i  nije 

došlo do  takvog načina podjele,  opet  trebalo malo pomoći i Komunalcu i LIPI, ali ovaj 

puta treba samo LIPI. Rekao je kako LIPA ima svoj Nadzorni odbor, ima Skupštinu i oni 

odgovaraju prema zakonu, a najviše odgovara direktor,  direktor je taj koji ima 

odgovornosti, a ostali nadziru  rad tog društva, prate  što se događa u LIPI. Nije sretan s 

načinom kako je podijeljena, ali se pokušava ta tvrtka održati jer  ta tvrtka treba gradu. 

Goran Glavurtić smatra da se slabo vodi računa i od strane Skupštine, Nadzornog 

odbora i Uprave s obzirom da se ovdje prikazuje negativno poslovanje. Ono je nastalo, 

pretpostavlja, uslijed toga što je jedan posao oduzet istoj tvrtci i predat drugoj. Pita do 

kada se planira iz gradskog proračuna  intervenirati u LIPU. 

Gradonačelnik odgovara kako se ne intervenira iz gradskog proračuna, radi se onako 

kako se smatra da je u redu i on kao gradonačelnik predlaže mnoge stvari. To što je 

posao dan TZ napravljeno je  iz nekih drugih razloga, iz razloga što  smo u  gradskom 

proračuna imali možda malo propuha, ali se nije pustila  LIPA da propada nego  upravo 

suprotno. Moguće je, kaže da će to i prestati, odnosno u planu je da bude tako. Naglasio 

je kako  LIPA ne posluje negativno radi toga, nego radi drugih stvari, npr. ove godine je 

došla na red amortizacija, LIPA je dobila određeni broj vozila koja su nova i ta im je 

amortizacija umanjila dobit. LIPA,  gledajući na ukupno poslovanje, posluje negativno, ali 

da nema toliko amortizacije misli da bi pozitivno  poslovanje bilo u vrijednosti 200-tinjak 

tisuća kuna. Ponovio je još jednom kako Gradonačelnik donosi odluke, možda nekada 

nisu ni dobre, ali  se u trenutku donošenja smatralo da su dobre.  

Goran Glavurtić  pozdravlja  prijedlog vraćanja posla ili postizanja  barem nekog 

kompromisa sa TZ. 

Gradonačelnik smatra da ništa time neće postići LIPA, LIPA će dobiti  malo više posla, 

ali neće je to izvući, opet će joj amortizacija biti za vratom. Vjeruje ipak  da će ove 

godine LIPA poslovati na kraju godine čak i pozitivno.  

Nikolina Paulić pojašnjava kako  je Grad  uplatom temeljnog kapitala u iznosu od 

205.000 kn koji je uplaćen  na račun LIPE osigurao sredstva za  otkup poslovnog 

prostora koji u zgradi pripada  Komunalcu, ali    Komunalac još nije proveo to kroz svoje 

knjige i nije još dobio prostor u svoje vlasništvo. Što se tiče  samog poslovanja LIPA, od 

kada je osnovana,   od 01.01. 2014. godine ulaže u  alate i strojeve, jer ne može se 

raditi posao ako nema alata i strojeva, nabavila su se vozila specijalna koja su skupa na 

tržištu, jedno vozilo  IVECO sa dva zasebna spremnika koje je koštalo 1.060.000,00 kn i 

jedna multifunkcionalna čistilica koja služi za zimsku službu i za čišćenje staza i obala uz 
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cestu koja je koštala 1.800.000 kn. Time je LIPA  sebi  osigurala dugotrajnu imovinu, ali 

sukladno tome i obračun amortizacije koji se po zakonu mora obračunati, amortizacija je 

trošak koji se knjigovodstveno prikazuje, to   nije odljev novca sa računa, ali se mora 

knjigovodstveno knjižiti. Ove godine iznos te amortizacije  na osnovu prošle godine  je 

150.000 kn veći  i povećati će se  za  određenu svotu  zato što tek ove godine dolaze sva 

vozila koja će se cijelu godinu amortizirati i automatski s time imaju i   dio  fonda koji je 

osiguran, iz kojeg skidaju  amortizaciju. Sve ono   što su  kupili vlastitim sredstvima iz 

svog poslovanja ide direktno na njihov  teret prihoda i zato je ove godine LIPA prvi put u 

minusu. Međutim, dodaje kako  LIPA ima višak prihoda iz prethodnih godina oko 200.000 

kn od čega je   nekih 50.000 kn vlastitih  sredstava, a pripajanjem stambenog fonda 

dobili su i njihov višak prihoda iz prethodnih godina tako da imaju  od kuda ovaj manjak 

ove godine namiriti. Nada se da se to neće desiti za ovu poslovnu godinu, ali to je nešto 

što  ne mogu izbjeći, amortizacija se mora proknjižiti i  financijska izvješća moraju biti 

dosljedna pravilima struke, a stanje novca na računu sa 31. 12. nije ono što se pokazuje 

kao gubitak na kraju godine.  

Goran Glavurtić je htio ponoviti pitanja koja je postavio na prošloj sjednici kada 

direktorica nije bila na sjednici vezano uz LIPU, ali je Predsjednik Vijeća odgovorio kako 

je to direktorici preneseno te zamolio da se  skoncentriraju na ovo izvješće za prošlu 

godinu, za ovu godine izvješće će također dobiti pa će se tada moći o tome raspravljati.  

Goran Glavurtić je izrazio mišljenje kako  LIPA ne iskorištava puni potencijal svojih 

djelatnosti, zadnji puta je spomenuo da Grad Slunj ima 16 groblja, LIPA upravlja sa 4, pa 

pita kada kani preuzeti ostala. 

Gradonačelnik odgovara da najvjerojatnije nikada. 

Goran Glavurtić dalje navodi kako se nekad prije rata  tvrtka poput LIPE bavila 

prodajom pogrebne opreme. Pita da li je to u opisu posla LIPE  da li bi LIPA mogla 

odrađivati taj posao. 

Gradonačelnik odgovara da je LIPA  registrirana kao društvo te da vjerojatno može 

imati i to, ali dodaje kako od toga nema vajde. 

Goran Glavurtić smatra da bi sa  postojećim djelatnostima  ta tvrtka mogla rasti, a ne 

stvarati negativno poslovanje. 

Nikolina Paulić se uključila te iznijela kako je  KD LIPA  trgovačko društvo osnovano 

kroz sudski registar i uz sve ove djelatnosti koje rade,  registrirani su i za  trgovačku 

djelatnost,  ugostiteljstvo i građevinske radove. LIPI  trenutačno treba vlastiti prostor, 

treba još alata,  strojeva i  ljudi koji će odraditi ovaj posao koji sada odrađuju, a  onda 

kada  se obavljanje tih djelatnosti  dovede do onih standarda na kojima bi trebale biti, 

onda LIPA može razmišljati   o drugim djelatnostima. Kaže kako nije tu samo  pogrebna 

djelatnost, ima još puno djelatnosti  koje bi LIPA mogla raditi,  ali trenutačno sa ovim 

svojim kapacitetima ljudi i alatima i strojevima i prostorom to ne mogu. Tvrtka  posluje  

3 godine i  sve što zaradi ulaže u nove alate i strojeve, sve što prihoduju, osim plaće,  

sve drugo se ulaže u imovinu da se ta usluga poboljša jer su na tržištu i svaki korisnik 

njihovih  usluga ima pravo prigovora pa moraju sve svoje radove odraditi onako kako ih i  

naplate. Znači, zaključila je, LIPA je registrirana za puno djelatnosti i bilo bi lijepo da ih 

može obavljati, ali trenutačno LIPI treba da osigura ono što je potrebno da  ove 

djelatnosti koje sada imaju  mogu  obavljati kako treba, a onda će se  tražit dalje  načini 
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da se prošire djelatnosti jer  se proširenjem djelatnosti ostvaruju dodatni prihodi i 

zapošljavaju  ljudi. 

Goran Glavurtić pita čija je zgrada u kojoj se nalazi LIPA i Komunalac, tko je vlasnik. 

Predsjednik odgovara da su tvrtke vlasnici, Grad nije vlasnik 

Dinko Puškarić odgovara da je omjer vlasništva GZPP 70%, a Komunalac i LIPA  30%. 

Goran Glavurtić kaže kako je   Lipa  platila ta dva ureda Komunalcu pa je Nikolina 

Paulić dopunila da nije,  još uvijek se Komunalac nije uknjižio, nema spora sa GZPP  na 

zgradama, ali je spor  za prostore  oko zgrade i tek kada se Komunalac upiše kao vlasnik 

tih ostalih vanjskih prostora, onda će LIPA isplatiti Komunalcu   svojih 15%. 

Goran Glavurtić pita da li LIPA može dobiti što od tih prostora. 

Nikolina Paulić odgovara kako će LIPA  dobiti prostor, ima pravo na 50% koji će kupiti 

od Komunalca  za iznos  od 205.000 kn koji je Grad osigurao uplatom temeljnog kapitala. 

Kakao se više nitko nije javio, predsjednik je zaključio raspravu i dao Izvješće na 

glasovanje. 

Glasovalo je svih 13 vijećnika "ZA" i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Komunalnog društva LIPA d.o.o. Slunj za 2016. 

godinu. 

 

7. Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za 

2016. godinu 

Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za 2016. godinu vijećnici su dobili 

uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega  se osvrnula na akciju Zelena čistka, jasno je da je kod nas vrijeme 

često varljivo  pa onda mnogi planirani događaji budu otkazani, ali  kada se u  izvješće  

napiše  u jednoj rečenici da je zbog vremena otkazana takva jedna akcija, onda  to nije 

baš nekakva lijepa slika, netko će reći da se ipak moglo nekako odraditi. Smatra kako 

sve to nije slika  samo TZ i onoga tko piše  izvješće već je to slika cijelog grada jer svi tu 

živimo i svi utječemo na okoliš, a i  okoliš utječe na naš. Osim što je tu bitno da se mi 

kao pojedinci pozovemo na neku svijest o okolišu bitno je, smatra,  da i udruge građana, 

ponajviše eko udruge malo više sudjeluju po tom pitanju. Iz osobnih iskustava zna da se 

eko udruga u Slunju bavi takvim stvarima i uvijek poziva sve građane da se pridruže 

takvim akcijama ali misli   da bi trebali svi skupa više poraditi na prezentiranju takvih 

stvari. Stoga predlaže   da i udruge, a i građani kao  pojedinci svaki dan počiste  nešto u 

prirodi, da to zabilježe mobitelom, da se sve te slike donesu npr.  u TZ ili u udrugu i složi 

nekakav foto album koji bi se mogao izložiti u samom izlogu TZ ili postojećoj web stranici 

pa ako se i desi da zelena čista ili slična akcija nije provedena, moći će se na taj način 

pokazati da se brine o okolišu. Nadalje, pohvalila je  TZ zbog volje i upornosti da se neki 

događaji održe bez obzira što su morali biti otkazani, u TZ su išli uporno dalje u 

organiziranje idućeg i tako stalno i to smatra  vrijedno hvale. Slijedeće se odnosi na  
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postavljanje putokaza odnosno signalizacije pa je tu istaknula: "Na prošloj sjednici i 

današnjem aktualnom satu svjedočimo neispunjavanju svrhe Savjeta mladih što se eto 

očituje i prema komentarima zaposlenika i ostalih građana koji kažu da mlađe generacije 

čupaju  i uništavaju gradsku imovinu u što spadaju putokazi koje TZ postavljala za 

nordijsko hodanje. Ja razumijem da je jako teško učiniti nešto po tom pitanju od strane 

svih nas, ali s druge strane i nije i htjela bi ovu priliku iskoristiti da javno uputim poruku 

svim generacijama, a posebno mladim generacijama koji u noćnim satima iz nekih svojih 

razloga  zabave i gušta, u vrlo vjerojatno alkoholiziranom stanju vade te putokaze i 

ostale znakove. Želim vam reći da ste vi i vaši roditelji sudionici sustava PDV-a i ova 

država i grad uzimaju vaš novac kroz porez da bi ga koristili za unapređenje  naših 

života, a tako i vaših. Stoga vas zamoljavam da vašu energiju utrošite u nešto drugo, 

radije nego u uništavanje i usporavanje rada TZ i Grada". Osvrnula se još i na  internet 

stranicu,  u izvješću se jako malo prostora  dalo internet stranici što u biti upućuje na to 

da se jako malo posla obavlja po tom pitanju. Iz osobnog iskustva zna koliko se na toj 

stranici radilo i koliko je to otprilike koštalo pa smatra da je šteta  da ona  sada samo 

stoji i da se rijetko što na njoj objavi, čim internet stranica stoji samo par dana njoj 

posjećenost opada, a šteta bi bilo to pustiti jer je uložen novac. Vidjela je da je tu 

planirano  20.000 kn, a utrošeno 15.542,69 kuna,  što je super stvar, ali ako bi to bilo 

jednokratno onda je to praktički bačen novac. Predlaže da se obavezno razmisli o 

raspisivanju natječaja za zapošljavanje stručne osobe koja bi u suradnji sa glavnim 

programerima radila na svim detaljima koji su bitni za razvoj i korištenje tehnologije u 

sustavu, a to uključuje  vođenje i održavanje internet stranice, vođenje računa na 

društvenim mrežama, održavanje računala, printera, skenera,  održavanje i ažuriranje 

windows sustava, čuvanje podataka, digitalni marketing i druga računalna pitanja. 

Smatra da je to bitno jer se na taj način može jako  utjecati na povećavanja omjera 

reklamiranja i posjećenosti grada,  ne samo posječenosti stranice već i posjećenosti 

Grada te se  mogu rasteretiti ostali zaposlenici koji već imaju zadan svoj opis posla. 

Ponovila je kako posjećenost stranicama jako pada ako se jedan ili dva dana ništa ne 

objavi i smatra, ako se već ulaže novac u takve stvari,  bilo bi dobro da se to dugoročno 

isplati. 

Predsjednik je zamolio vijećnicu da skrati raspravu, ako ima  elaborat ili prijedloge da ih 

uputi budućem direktoru ili direktorici TZ i Vijeću TZ, a ovdje ukratko prokomentira 

Izvješće o radu  za prošlu godinu.  

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

usvajanje. 

Svih 13 vijećnika glasalo je "ZA" pa predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za 2016. 

godinu. 

 

8. Razmatranje Financijskog izvješća tvrtke Radio Slunj za 2016. godinu 

Financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj za 2016. godinu vijećnicima je dao u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić pita  zašto Radio više nema internet stranice 
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Tone Butina odgovara da ju nema tko raditi, njih je troje, imaju  24 sata programa i 

svakodnevno prate sva događanja u Slunju i okolici. Budući da samo on ima auto, ide i 

na teren,  javlja se, snima, a Nikolina i Danijela su na radiju jer imaju obveze prema  

programskoj shemi koje emisije moraju  imati tako da s tim  sastavom nema teorije da 

još uređuju  internet stranicu. 

Goran Glavurtić pita  ima li prostora da se to dade nekoj tvrtci. 

Tone  Butina kaže da bi bilo kad bi   imali financijskih mogućnosti, to bi bilo lijepo te 

dodaje da nisu  jedina radio postaja koja to nema. 

Goran Glavurtić  misli da bi se stranica mogla sama pokrivati od prodaje oglasnog 

prostora 

Tone Butina mu odgovara da krivo misli, kaže kako je bolje da ne govori  koliko  od  

oglašavanja mogu zaraditi i vjeruje da bi  isto bilo i  sa internet oglašavanjem.  

Goran Glavurtić kaže kako  ovdje ne razumije jednu stvar,  pita se nije li intencija svih 

tvrtki da posluju u plusu pa je u tom smislu  općenito uputio  pitanje gradonačelniku, jer 

npr.  LIPI se stalno treba uletati sa dvjestotinjak tisuća kuna, Radio ne stvara dobit, da 

ne ulazi u ostale druge tvrtke.  

Tone Butina je samo na to komentirao kako je Radio  Slunj poslovao dobro.  

Goran Glavurtić se slaže, ali dodaje kako  je on  kompletno ovisnik o gradskom 

proračunu.  

Tone Butina pita je li to njemu nešto čudno s obzirom na sredinu u kojoj živimo. 

Goran Glavurtić  misli da bi mogao i trebao bolje  

Tone Butina odgovara kako se  uvijek može bolje, poziva vijećnika da mu  predloži kako 

može zaraditi 200.000 kn za godišnju plaću i on će to drage volje prihvatiti.  

Predsjednik predlaže da se ovaj  razgovor  skrati, kaže kako je Gradsko vijeće to koje 

će kroz proračun odlučivati koje projekte, koja poduzeća, koje ustanove će financirati, 

koji nam je cilj i koje ustanove želimo imati te da je činjenica da se neke tvrtke ne mogu  

samofinancirati i potom dao riječ  gradonačelniku 

Gradonačelnik se složio sa  g. Butinom,  mogućnosti su takve kakve jesu, Grad 

osigurava  sredstva za njihove 3 plaće i oni se sami bore za sredstva od fonda za razvoj 

radia, svake godine dobiju ta sredstva i to je dobro jer da nije  tih sredstava teško da bi  

mogli u ovom dijelu funkcionirati.  Slaže se da  imamo 500 tisuća kuna za Radio da bi 

sigurno  bilo daleko bolje. 

Tone Butina je kratko informirao Vijeće kako su sada  dobili 250.000 kn  na natječaju, 

125.000 kn za ovu godinu i 125.000 za iduću i od tih sredstava što dobiju  od Vijeća opet 

ne bi mogli funkcionirati jer to sve usmjeravaju  samo na održavanje, plaćanje režija koje 

su mjesečno preko 8.000 kn.  Kaže kako su se sada  upustili u nabavu nove miksete koja 

košta 75.000 kn.  

Gradonačelnik dodaje kako  sve radio stanice tako rade, odnosno ovise od lokalne 

uprave. 
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Nikolina Požega  iznosi kako je  u izvješću  navedeno da se Radio Slunj može slušati u 

cijelom svijetu  putem live streaminga, pokušala je to, ali ne radi, ne funkcionira. 

Također je  na facebook stranici Radio Slunja našla podatak da se može čuti na radio. 

slunj.net, međutim ni to se ne otvara, ne funkcionira pa pita  koji je pravi naziv stranice 

preko  kojeg  se može čuti. 

Tone Butina odgovara da je to radio.slunj.net,  svakodnevno imaju slušatelje, prikazuje 

se gdje se sluša pa je iskoristio priliku te pozdravio  gđu  Maricu Palić  u Americi, Mišela 

Bosanca u Australiji, oni ih svakodnevno slušaju, a slušaju ih i u  Norveškoj, 

Nizozemskoj, Švicarskoj i td. Predložio je da poslije sjednice odu  na Radio i da  to vide.   

Nikolina Požega je prihvatila poziv. 

Nakon provedene rasprave predsjednik je dao Izvješće na usvajanje. 

Glasovalo je svih 13 vijećnika "ZA" pa predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj d.o.o. za 2016. godinu.  

 

9. Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Slunja 

Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina Grada Slunja vijećnici su dobili uz 

poziv, a na sjednici je dodatno obrazloženje dao gradonačelnik te, između ostalog,  

rekao kako je g. Medved čovjek koji je zadužio ovaj kraj, ne samo Grad Slunj nego i ovaj 

cijeli prostor, a isto tako i  cijelu RH. Otkad je ministar imamo  čovjeka kome se možemo 

obratiti, imamo čovjeka s kim možemo razgovarati i koji nas  može spojiti sa svakim od 

ministara ukoliko imamo potrebe razgovarat s njima pa do državnih tajnika i  niže. Imao 

je  čast s njim surađivati  osobno  kad je bila formirana operativna grupa  kod Ogulina, 

tada je  g. Medved  bio u sastavu 1. brigade. Navedeno je  što je sve radio, gdje je sve 

bio, koliko je  dobio koje kakvih odlikovanja, koliko je puta ranjen i misli da zaslužuje u 

svakom slučaju da bude naš počasni građanin. G. Medved je inače  rodom iz Šiljkovače, 

Općina Cetingrad, živi u Zagrebu,  po završetku srednje škole otišao je u Bjelovar i otuda 

se uključio kao mladić u postrojbe najprije MUP-a pa kasnije Hrvatske vojske, od običnog 

vojnika do generala došao je svojim trudom, radom. Poslije  umirovljenja i formiranjem 

udruge tigrova on je izabran za predsjednika udruge tigrova bez obzira što je iznad njega 

bilo časnika jako puno, ali on je pokazao i tu svoju veličinu, nije samo što je general 

nego je i čovjek. Dodao je kako je  unazad godinu dana sudjelovao kod svakog našeg 

projekta, bio nam na usluzi i prema informacijama to je jedini ministar koji se uvijek 

javlja na telefon, jedan je od boljih ministara.  Kaže kako sada ide jedan zakon 

Ministarstva hrvatskih branitelja, g. Plenković je na jednom skupu rekao  da je g. Medved 

došao sa novim prijedlogom Zakona o hrvatskim braniteljima kojeg on prihvaća i 

vjerojatno će doći na Sabor. Smatra da je  jako puno  napravio i kao ministar branitelja, 

jednostavno rečeno to je čovjek za narod i za nas sigurno najveći   ovog trenutka. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je "ZA" Odluku glasovalo 11 

vijećnika dok su 2 vijećnika bila SUZDRŽANA te da je Gradsko vijeće većinom glasova 

usvojilo odluku o proglašenju počasnog građanina Grada Slunja. 
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10. Pravilnik o jednostavnoj nabavi 

Tekst Pravilnika o jednostavnoj nabavi vijećnici su dobili uz poziv. 

Pitanja ni rasprave nije bilo pa je predsjednik dao Pravilnik na glasovanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je svih 13 vijećnika glasovalo "ZA" te 

da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Pravilnik o jednostavnoj nabavi. 

 

11. Razmatranje zahtjeva za proširenje djelatnosti Dječjeg vrtića      

                  Slunj na područje Općine Rakovica 

Prijedlog Općine Rakovica za proširenje djelatnosti Dječjeg vrtića Slunj na područje 

Općine Rakovice vijećnici su dobili uz poziv dok su prijedlog zaključka o prihvaćanju 

inicijative dobili na stol neposredno pred sjednicu. 

Rasprava nije bilo niti je bilo pitanja pa je predsjednik istu zaključio te dao na glasovanje 

Zaključak o prihvaćanju inicijativne za proširenje djelatnosti Dječjeg vrtića Slunj na 

područje Općine Rakovica. 

Glasao je svih 13 vijećnika "ZA" i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Zaključak  o prihvaćanju inicijative za proširenje djelatnosti Dječjeg vrtića Slunj 

na područje Općine Rakovica. 

 

12. Različito 

Predsjednik Vijeća pročitao je obavijest Socijaldemokratske partije Hrvatske da je 

osnovan Klub vijećnika SDP kojeg čine: Damir Vuković, Zoran Ivšić, Hrvoje Paulić i Dušan 

Grubor te da je predsjednik Kluba Damir Vuković.  

Gordana Kovačević je podnijela izvješće o  aktivnostima koje Vrtić poduzima vezano za 

povlačenje sredstva iz EU fondova. Ove godine Vrtić Slunj se kandidirao na 2 natječaja, 

prvi je energetska obnova vrtića, vrijednost te investicije je oko 1,6 mil. kn, a  radi se o 

sredstvima koja će  se utrošiti u zamjenu fasadne stolarije, ugradnju solarnih kolektora 

za pripremu tople vode i ugradnju rekuperatora kao alternativnog načina grijanja 

prostora. Vrtić je na ovom natječaju prošao, prošli tjedan je dobivena odluka o 

financiranju.  Drugi natječaj na koji su  se javili  je rekonstrukcija, dogradnja i dodatno 

opremanje unutarnjeg i vanjskog prostora, to je natječaj za ulaganje u pokretanje 

poboljšanja i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, raspisala ga je 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu i ruralnom razvoju, vrijednost te 

investicije je oko 1,8 mil. kn, radi se o 100% bespovratnim sredstvima, očekuju da će i 

na tom natječaju proći.  

Hrvoje Paulić traži od gradonačelnika da ih informira o tome da li  Thompson dolazi u 

Slunj, kakva će biti organizacija jer nemaju nikakvih informacija, a u  kuloarima se priča 

da će biti zatvorena cesta i da se neće moći  nikuda.  

Gradonačelnik odgovara kako  službena informacija još nije dana iz razloga što to treba 

najprije potvrditi sam Thompson pa stoga se još s tim ne ide u javnost. Vjeruje da će do 
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toga doći, a što se organizacije tiče kaže kako se slaže i odbor u kojem će biti  ministar 

Medved uključen,  župan Jelić,  policija i ostali. Kaže kako  neće doći do zatvaranja 

prometnice D1,  policija će to odraditi,  to je za njih jedan veliki ispit iz razloga što je 

grad Slunj mali i sve se događa u blizini D1 i  nije isto organizirati u Slunju ili u Karlovcu. 

Biti će prohodne i sve druge ulice u gradu, parkirati će se moći  samo s jedne strane ulice 

i do s desne gledajući iz pravca centra, znači prema  Cetingradu, prema lađevcu, 

Primišlju i poligonu, a u samom gradu službenog parkiranja neće biti, sva parkirališta u 

gradu će biti zauzeta za neke druge djelatnosti (trgovačke, ugostiteljske) i sve će biti pod 

kontrolom komunalnog redara.  Nada se da će doći do tog koncerta i da će se službeno 

moći objaviti za  dan, dva. Dodao je kako su sve službe u gradu uključene u taj protokol  

i nada se da će se sve uspjeti odraditi. Iskoristio je priliku i pozvao naše građane da taj 

dan ne izlaze sa svojim vozilima  u grad jer neće imati gdje parkirati.   

Damir Vuković pita koliko se planira da bi došlo ljudi   i da li će svi stati jer je to 

relativno mali prostor te  hoće li biti naplata ulaznica,  koliko će koncert koštati Grad, 

odnosno koja je cijena nastupa Thompsona.  

Gradonačelnik odgovara da će ulaz za koncert biti  besplatan, eventualno će biti naplata 

parkiranja  tamo gdje parking bude organiziran, uz prometnice će biti besplatno.  Što se 

tiče troškova koncerta ne zna koliko će to iznositi, Grad će sufinancirati, vjeruje da  

nećemo izići van okvira koji su  predviđeni za  Dane Grada Slunja, ako se pređe, to će 

biti nešto malo. Ministarstvo branitelja  i Županija sufinanciraju, a očekuje se   15-20 

tisuća ljudi. Ukoliko bude više predviđa se da bi se u  krugu vojarne složio  video zid da i 

tamo bude događanja.  Taj dan će biti puno događanja u gradu,  raspored je napravljen 

za štandove, zna se gdje će biti ugostiteljska ponuda i vjeruje da će sve biti u redu.  

Damir Vuković smatra da je lako za naše građane, ali ne znak kako će se snaći ovi sa 

strane.  

Gradonačelnik kaže kako će svi  biti upozoreni, osigurani su prostori za parkiranje 

autobusa sa Autoprometom, a razgovarat će se i sa Kordunom u tom smislu i nada se da 

tu neće biti problema.  

Predsjednik Gradskog vijeća je, obzirom da je bilo primjedbi na vrijeme održavanja 

sjednice  u 11 sati o čemu je svoje neslaganje izrazio  g Vuković koji je iznio i prijedlog 

da se  sjednice ubuduće održavaju  u 14 ili 15 sati, predložio da se Gradsko vijeće izjasni 

glasovanjem oko termina održavanja sjednice.  

Dao je na glasovanje prijedlog  gradonačelnik da se  sjednice održavaju u 11 sati. 

"ZA" prijedlog je glasovalo 7 članova Gradskog vijeća pa predsjednik konstatira da je 

Gradsko vijeće većinom glasova odlučilo da se sjednice održavaju u 11 sati.   

Nikolina Požega je  zamolila predsjednika Gradskog vijeća,  kad ih  sve  upozorava  ako 

odu  u širinu neke teme,  da isto tako pripazi po statutu i po poslovniku i  upozori i  one 

koji se javljaju  tijekom  aktualnog sata, a  nisu se upisali u bilježnicu, odnosno  traži da 

ih se sve jednako tretira.  
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 Završetkom točke "Različito" predsjednik je zaključio rad sjednice u 12,50 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:       PREDSJEDNIK 

               GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac, vr.                Ivan Bogović, vr. 

 

 

 

 

 


