Zapisnik
sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 13. 6. 2022. godine u
vijećnici.
Sjednicu je u 15,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić, pozdravio
gradonačelnicu, vijećnike, predstavnike stručnih službi Grada, ravnatelje ustanova,
direktore gradskih tvrtki, medije, te Slunjanke i Slunjane.
AKTUALNI SAT
Željko Lustig podsjeća da je na zadnjoj sjednici pitao za vodovod Glina i konstatira kako
to i dalje stoji, strojeva nema. Drugo, traži informaciju za vodovod Blagaj, gdje su radovi
trebali već krenuti, dobio je danas informaciju da polako materijal stiže, pa taži da se
nešto više kaže o tome. Treće pitanje će postaviti kad točka dođe na red.
Gradonačelnica odgovara za vodovod Glina da je vodovod u provođenju o čemu nešto
može reći i direktor Komunalca, a što se tiče vodovoda Blagaj kaže kako radovi samo što
nisu započeli, zbog kvara jednog stroja se to prolongiralo, ali smatra da ne bi trebalo biti
bojazni građana, sami procesi izvedbe tog projekta su u tijeku.
Dinko Puškarić je dopunio da su radovi u Blagaju trebali početi ovaj tjedan, međutim,
došlo je do raskida ugovora sa podizvođačem radova tako da neće početi ovaj tjedan, ali
imaju čvrsto obećanje od izvođača radova da će dovesti druge strojeve i da bi to trebalo
početi do kraja ovog mjeseca, znači nekih 15 dana, a materijal, i cijevni i spojni je već
stigao, moraju samo dovesti ekipu i strojeve da se to stavi u zemlju. Što se tiče vodovoda
Glina doveli su novi stroj sa novim pikamerom, ali taj novi pikamer se pokvario i zbog
toga radovi stoje, kada će biti popravljen, ne zna, zastoj je uglavnom zbog toga nastao.
Vjeruje da će to krenuti malo žešće do kraja mjeseca na oba projekta jer su rokovi za
završetak polovicom 11. mjeseca.
Željko Lustig je još pitao za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja, gdje je stalo, da li će biti
i kada će biti.
Gradonačelnica odgovara, što se tiče fizikalne terapije, da je u principu funkcioniranje
samog tog projekta započelo, nabavlja se još sve ono što je potrebno, specijalista je
jednom bio. Mora se, kaže, razumjeti kada se radi o takvoj jednoj novoj djelatnosti da ne
može odmah prvi dan početi funkcionirati jer ipak je to novi sustav kojeg dižemo nakon
dugog vremena zastoja zbog administrativnih problema i napokon smo dočekali da to krene
i nada se da to sada ide u dobrom smjeru.
Marko Skukan je iznio kako grupa djece predškolske dobi ide na izlet krajem mjeseca,
i navodno će ići u kombijima grada Slunja. Zna da je problem financijske prirode, ali
smatra ipak da nije to za grad nešto strašno da im se sufinancira prijevoz busom da mogu
svi ekipno ići. Kaže kako su roditelji zabrinuti, ne zna se imaju li ti vozači koji će ih voziti
licencu i dozvole za voziti djecu predškolske dobi.
Gradonačelnica je odgovorila kako nije upoznata s time pa ovog trena ne može niti dati
relevantan odgovor, ali vidjet će sa Vrtićem o čemu se konkretno radi i što se može
poduzeti i uzeti će u obzir i ovu izjavu.
Diana Cindrić postavlja pitanje u ime jedne sugrađanke, a odnosi se na plaćanje
komunalne naknade i slivnih voda u situacijama kada je na nekom objektu više suvlasnika,
gdje ona tvrdi da jedina dobiva račune i da ih podmiruje, a da ostali suvlasnici ne dobivaju
račun.
Gradonačelnica je rekla kako slivne vode nisu u nadležnosti grada (još), a što se tiče
komunalne naknade prepustila je odgovor pročelnici dodavši kako smatra da je to zbog
toga jer se radi vrlo malim iznosima gdje bi poštarina bila skuplja od same naknade.
Zdenka Špelić je odgovorila kako je komunalna naknada obveza vlasnika i ako je riječ o
više suvlasnika praksa je da se komunalna naknada obračunava njima ukoliko se uspiju
dogovoriti, a ukoliko se ne uspiju dogovoriti onda se komunalnu naknadu po zakonu
obračunava jednom od suvlasnika jer suvlasnici odgovaraju solidarno, a njihova je obveza
da onda između sebe riješe na koji će način naknaditi te troškove međusobno. Druga
situacija kada se naplaćuje i obračunava komunalnu naknadu samo jednom suvlasniku je

u situacijama kada je ona jako niska i kada nije isplativo dijeljenje tih troškova na više
suvlasnika.
Diana Cindrić pita, s obzirom da traju još uvijek prijave djece za smještaj u Dječji vrtić,
i s obzirom na neka saznanja da ima više prijava nego mogućih mjesta, ima li grad
rješenja za smještaj te djece koja eventualno ostanu neupisana u vrtić.
Mirjana Puškarić, gradonačelnica odgovara kako je u ovoj godini Vrtić dobio blizu 50tak zahtjeva, a u sličnoj smo situaciji bili i lani i nastavlja: „Sukladno pravilniku i bodovanju
i ocjenjivanju koje je u pripravnoj fazi pred izborom djece koja mogu ići u vrtić, mi smo
svjesni da će to moći biti oni roditelji koji će činiti jednu grupu. Mi smo, da bismo pronašli
alternativno rješenje jer smo svjesni da roditelji koji su zatražili da im dijete bude u vrtiću
da im je to i potreba, napravili jedan prijedlog, a to je poludnevni boravak u kojem bi ona
djeca koja ne uspiju dobiti cjelodnevni boravak, odnosno njihovim roditeljima bilo
ponuđeno rješenje u kojem mogu svoju djecu imati u vrtiću 6 sati sa 3 obroka, i na neki
način, barem što se tiče sa osnove onih roditelja koji nisu zaposleni, da njihova djeca
ostvare socijalizaciju i dobar dio dana budu u našem vrtiću. Sam postupak ocjenjivanja i
svega skupa nije još završen, ali ovo su naša promišljanja kao grada da bismo ponudili
našim građanima rješenje. To je ovog trenutka sada, međutim, svjesni činjenice da svake
godine imamo povećan broj djece za vrtić, mi smo u kandidiranju projekta nadogradnje
vrtića, znači čitavog jednog kata, koji bi mogao zadovoljiti brojku ljudi kojima je to
potrebno i u tu svrhu smo sa Osnovnom školom uspjeli dobiti 700 kvadrata dodatnog
zemljišta koje je potrebno da bi obuhvat jednog kata i većeg broja djece bio osiguran. U
ovom trenutku smo sa završenim projektom pred kandidaturom nadogradnje jednog kata
dječjeg vrtića, a do tada smo u mogućnosti promišljati o ovim alternativnim rješenjima.“
Nakon završetka „Aktualnog sata“
predsjednik je konstatirao da sjednici prisustvuje 13
od ukupno 14 vijećnika i to: Jure Katić, Milenko Bosanac, Diana Cindrić, Igor Piršić, Ivan
Bogović, Vesna Rendulić, Jelena Požega, Ivona Piršić, Damir Vuković, Marko Skukan,
Lidija Obrovac, Željko Lustig i Goranka Mandić.
Svoj izostanak opravdao je Hrvoje Paulić.
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Mirjana Puškarić – gradonačelnica, Zdenka Špelić –
privremena pročelnica Službe za opće poslove, Anđelka Jurašin Vuković – privremena
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav,
Marija Vukošić – voditelj Odjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditelj
Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditelj Odsjeka za
komunalni sustav, Alen Holjevac zapovjednik DVD-a Slunj, Marija Lucić – ravnateljica
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Antonijo Puškarić – predsjednik Zajednice sportskih
udruga Grada Slunja, Dinko Puškarić – direktor Društva Komunalac d.o.o. Slunj, Nikolina
Paulić – direktorica KD Lipa d.o.o. Slunj, Jasmina Mrkonja – direktorica Turističke zajednice
Grada Slunja, Tone Butina – direktor Radio Slunja.
Zapisničar: Ankica Štefanac.
Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća pozivao je članicu Mandatnog odbora
Dianu Cindrić da podnese izvješće Mandatnog odbora.
Diana Cindrić podnijela je izvješće Mandatnog odbora iz kojeg proizlazi da je vijećnica
Ivanka Magdić stavila svoj mandat u mirovanje zbog nespojivosti dužnosti. Hrvatska
demokratska zajednica za njenog zamjenika odredila je g. Igora Piršića. G. Piršić je već
obnašao dužnost zamjenika vijećnika i položio svečanu prisegu.
Potom se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda pa je predsjednik predložio da se sa dnevnog
reda današnje sjednice skine točka 22. – Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice,
značke te izgledu službene odore komunalnih redara i takav prijedlog dao na glasanje.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Potom je Gradsko vijeće, na prijedlog predsjednika, za sjednicu jednoglasno utvrdilo
slijedeći
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Dnevni red
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
2. Izvještaj o financijsko materijalom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 1.1.31.12.2021. godine
3. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 1.1.-31.12.2021.
godine
4. Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada
Slunja za 2021. godinu
5. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Društva Komunalac d.o.o. Slunj za 2021.
godinu
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj za 2021.
godinu
7. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Turističke zajednice Grada Slunja
za 2021. godinu
8. Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u periodu 1.1.-31.12.2021. godine
9. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu
10. Odluka o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu
11. Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2022. godini
12. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja u 2022. godini
13. Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za
2022. godinu
14. Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja
za 2022. godinu
15. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja
za 2022. godinu
16. Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2022.
godini
17. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava
komunalne naknade u 2022. godini
18. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja
19. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Slunja
20. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada
21. Odluka o nagrađivanju uspješnih učenika i sportaša
22. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
NCG 231
23. Odluka o davanju prethodne suglasnost na Opće uvjete komunalne usluge
korištenja javnih sanitarija na području Grada Slunja

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća dostavljen je vijećnicima uz poziv. Primjedbi na
zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje.
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Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
donijelo Zaključak o usvajanju zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća održane 11. 5.
2022. godine.
2. Izvještaj o financijsko materijalom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje
1.1.-31.12.2021. godine
Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 1.1.-31.12.2022.
godine vijećnici su dobili uz poziv.
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik raspravu
zaključio te dao na glasanje Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj
za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine.
Nakon glasanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO usvojilo Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za
razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine.
3. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 1.1.31.12.2021. godine
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine
vijećnici su također dobili uz poziv.
Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednik dao Izvješće o radu Gradskog društva
Drvenog križa Slunj za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine na glasanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 1.1.31.12.2021. godine.
4. Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih
udruga Grada Slunja za 2021. godinu
Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Slunja
za 2021. godinu vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Godišnje izvješće na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA
i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana
Zajednice sportskih udruga Grada Slunja za 2021. godinu.
5. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Društva Komunalac d.o.o. Slunj
za 2021. godinu
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Društva Komunalac d.o.o. Slunj za 2021. godinu
vijećnici su dobili uz poziv.
Kako se nitko nije javio za raspravu predsjednik je dao Izvještaj na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Izvještaj o izvršenju financijskog plana Društva Komunalac d.o.o. Slunj za 2021.
godinu.
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6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva Lipa d.o.o.
Slunj za 2021. godinu
Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj za 2021. godinu
vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj za
2021. godinu.
7. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Turističke zajednice
Grada Slunja za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Turističke zajednice Grada Slunja za 2021.
godinu vijećnici su dobili uz poziv.
U raspravu se uključio Željko Lustig s pitanjem da li su se sve one negativne točke koje
smo imali prošli i pretprošli puta u Turističkoj zajednici riješile da se ne vuče teret od
prijašnjih godina.
Jasmina Mrkonja, direktorica TZ Grada Slunja istaknula je kako je izvršena primopredaja
dužnosti u Turističkoj zajednici Grada Slunja, kolega ju je upoznao s točkama što se tiče
obaveza TZ, tako da je s tim obavezama upoznata. Naglasila je kako se veseli budućoj
suradnji.
Željko Lustig kaže da je zadovoljan uz opasku, ako gospodična to može podnijeti, može i
on.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA
i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Turističke zajednice Grada Slunja za 2021. godinu.
8. Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u periodu 1.1.31.12.2021. godine
Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u periodu 1.1.-31.12. 2021. godine vijećnici
su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik Izvješće Radio Slunja dao na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u periodu 1.1.-31.12.2021. godine.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022.
godinu
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu
zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.
Predsjednik je pozvao člana Odbora za proračun i financije da iznese stav Odbora po ovom
prijedlogu.
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Ivona Piršić je ispred Odbora za proračun i financije predložila Gradskom vijeću da prihvati
Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja kako je i predloženo.
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik zatvorio
raspravu i dao na usvajanje Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za
2022. godinu.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA
i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja
za 2022. godinu.
10.Odluka o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za
2022. godinu
Prijedlog odluke o
dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2022.
godinu vijećnici su također dobili u materijalima.
Predsjednik poziva člana Odbora za proračun i financije da iznese stav Odbora po ovom
prijedlogu.
Ivona Piršić je ispred Odbora za proračun i financije predložila Gradskom vijeću da prihvati
Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu u
predloženom tekstu.
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik zatvorio
raspravu i dao na usvajanje Odluku o dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA
i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Slunja za 2022. godinu.
11.Odluka o izmjeni i
dopuni
Programa građenja
infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. godini

komunalne

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2022. godinu vijećnici su dobili u materijalima.
U raspravu koju je po ovom prijedlogu otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije
uključio i predsjednik istu zaključuje te daje Odluku o izmjeni i dopuni Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. godini na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2022. godini.
12.Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2022. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja u 2022. godinu vijećnici su dobili u materijalima.
U raspravu koju je po ovom prijedlogu otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije
uključio i predsjednik istu zaključuje te daje Odluku o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. godini na usvajanje.
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Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja u 2022. godini.
13.Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada
Slunja za 2022. godinu
Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2022.
godinu uz pisano obrazloženje vijećnici su dobili uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik Odluku dao na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za
2022. godinu.
14.Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Grada Slunja za 2022. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2022.
godinu sa obrazloženjem vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik Odluku dao na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja
za 2022. godinu.
15.Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu
Grada Slunja za 2022. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2022.
godinu sa obrazloženjem vijećnicima je dana u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik Odluku dao na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja
za 2022. godinu.
16.Odluka o izmjenama Programa
Proračuna u 2022. godini

korištenja

namjenskih

prihoda

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2022.
godini sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik Odluku dao na glasanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA
i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u sportu Grada Slunja za 2022. godinu.
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17.Odluka o izmjeni Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz
sredstava komunalne naknade u 2022. godini
Odluka o izmjeni Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava
komunalne naknade u 2022. godini vijećnicima je dana uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava
komunalne naknade u 2022. godini.
18.Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Slunja
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja
uz pisano obrazloženje vijećnici su dobili u materijalima
Rasprava nije vođena pa je predsjednik Odluku dao na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja.
19.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Slunja
Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravno odjela Grada Slunja uz
kratko pisano pojašnjenje vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Slunja.
20.Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada sa kratkim pojašnjenjem vijećnici su dobili u
materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o
dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada
21.Odluka o nagrađivanju uspješnih učenika i sportaša
Prijedlog Odluke o nagrađivanju uspješnih učenika i sportaša sa pisanim obrazloženjem
vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku o nagrađivanju učenika i sportaša na
usvajanje.
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Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku nagrađivanju uspješnih učenika i sportaša.
22.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj
uporabi NCG 231
Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi NCG231
vijećnici su dobili u materijalima.
Privremena pročelnica Zdenka Špelić iznijela je ispravak Odluke, odnosno umjesto oznake
NCG 230 treba stajati 231.
Drugih prijedloga nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik Gradskog vijeća dao
Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi NCG231
na usvajanje.
Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA
i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste –
javnog dobra u općoj uporabi NCG231.
23.Odluka o davanju prethodne suglasnost na Opće uvjete komunalne
usluge korištenja javnih sanitarija na području Grada Slunja

Prijedlog Općih uvjeta komunalne usluge korištenja javnih sanitarija na području Grada Slunja
vijećnicima je dan u materijalima zajedno sa prijedlogom Odluke o davanju prethodne suglasnosti i
obrazloženja.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao na usvajanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete komunalne usluge korištenja javnih sanitarija na području Grada Slunja.
Završetkom glasanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o
davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete komunalne usluge korištenja javnih sanitarija na
području Grada Slunja.

Sjednica je završila radom u 15,30 sati.

IZVOD SASTAVILA
Ankica Štefanac

PREDSJEDNIK
Jure Katić
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