
 

Zapisnik 

 

sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 13. 05. 2019. godine u 

vijećnici. 

Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio sve 

nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i djelatnike gradske 

uprave, direktore i ravnatelje tvrtki kao i slušatelje Radio Slunja. 

Potom je iznio da se za "Aktualni sat" prijavio  vijećnik Đanluka Obrovac te ga pozvao da  

postavi svoja pitanja.  

Đanluka Obrovac  ima dva pitanja za gradonačelnika, prvo pitanje se odnosi na projekt 

"Vodene tajne Slunja", zanima ga kada se očekuje realizacija tog projekta te  koje je 

vrijeme predviđeno za realizaciju. Drugo pitanje se odnosi na izradu nove autobusne 

stanice,  naime,  svake godine je sve veća cirkulacija ljudi kroz grad, osobito u vrijeme 

turističke sezone pa  ga zanima jeli u planu izrada nove autobusne stanice koja bi bila 

primjerenija za korisnike javnog prijevoza, odnosno radi li se što  po tom pitanju.   

Gradonačelnik  odgovora kako bi radovi na  projektu "Vodene tajne Slunja"  trebali 

početi uskoro. Nije tako jednostavno doći do toga da se krene s radovima, kaže i dodaje 

kako su javne nabave  prošle, odluka o odabiru izvoditelja radova  trebala bi biti izvršna 

23. ovog mjeseca pa se očekuje da bi se onda mogao potpisati i ugovor  po prvom 

natječaju, a to je most sv. Ivana i pješački most sa šetnicom. Što se TIC-a tiče misli da 

bi i to uskoro moglo krenuti jer tu ima samo jedan ponuditelj i nema bojazni da će biti 

žalbi pa bi se ugovor mogao potpisati i prije. Nadamo se, kaže,  da bi  pred kraj mjeseca  

potpisali  ugovore sa izvođačima i da bi se u 6. mjesecu mogli započeti radovi. Što se 

samih radova dolje tiče ne zna  što će se događati, ne zna hoće li se morati dolje  

zatvoriti radovi do kraja sezone pa onda ostane mjesec dana za raditi ili će se moći 

organizirati da se radi čitavo vrijeme, što smatra ne bi bilo loše jer smo ograničeni 

rokovima. Dodaje kako možemo biti sretni   što smo na ovim javnim nabavama prošli 

relativno dobro, sa ne baš puno nadoplate, odnosno nisu nabave prešle preko onih 

projektantskih vrijednosti, jedan projekt je malo više, ali ne strašno, uglavnom je u 

okvirima  kako je bilo i planirano. U vezi drugog pitanja rekao je kako smo  na jednom 

dobrom putu da se uredi cijeli potez od ulaza u grad Slunj, tj. od bivšeg "Slapa" do 

"Obajdinove okuke" odnosno do spoja sa proširenjem u Slušnici jer  Hrvatske ceste rade 

projekt koji bi trebao biti gotov do kraja ove godine, a tim projektom išlo bi se na 

uređenje kompletne prometnice, na nogostup i  trebali bi  iduće godine početi  radovi. 

Imaju u planu  i mogućnost da se prije  restorana  napravi jedno  stajalište za autobuse, 

ne autobusna stanica, ali mjesto gdje bi autobus pristao  jer  sada nema takve 

mogućnosti,  na postojećoj autobusnoj stanici, s druge strane, ta mogućnosti postoji, 

pokušat će  projektanti nešto složiti pa će se vidjeti kada dođe prijedlog što će se moći 

napraviti. 

Đanluka Obrovac se ponovo uključio sa pitanjem postoji li mogućnost  da se na 

postojećoj stanici neki dio nadokrije jer sada  turisti i ostali putnici čekaju autobus ispred 

robne kuće.  

Gradonačelnik odgovara kako se u tom dijelu ništa nije planiralo, za sada to ostaje tako 

kako je.  

Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik poziva predsjednika Mandatnog odbora Davora 

Požegu da podnese izvješće Mandatnog odbora. 

Nakon podnesenog izvješća predsjednik konstatira da je vijećnica Nikolina Požega stavila 

mandat u mirovanje, a u Gradskom vijeću zamjenjivat će je Luka Katić koji je potom 

položio svečanu prisegu. 

Nakon polaganja prisege predsjednik konstatira da  sjednici prisustvuje   14 vijećnika i 

to:  Ivan Bogović,  Zdravko Pavlešić, Diana Cindrić, Ivanka Magdić,  Milenko Bosanac, 

Davor Požega,  Igor Piršić, Dražen Paulić, Ivona Piršić,  Đanluka Obrovac, Dušan Grubor,  

Damir Vuković, Zoran Ivšić i  Luka Katić.  

Izostanak su opravdali: Hrvoje Paulić i Goran Glavurtić.  



2 

 

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, Marija Vukošić – voditeljica 

Odsjeka za proračun i financije, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, 

Irena Mateša – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, Dragoslava Cindrić – voditeljica 

Odsjeka za društvene djelatnosti, Viktor Smolić – voditelj Odsjeka za razvoj i imovinsko 

pravne poslove i Gordana Kovačević – ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj.    

Zapisničar: Ankica Štefanac.  

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 dnevni 

red dao  na glasanje.  

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je "ZA" glasovalo svih 14 vijećnika i da 

je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj   

 

Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća 

2. Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom 

programu rada 

3. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 

01.01.-31.12.2018. godine  

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2018. godinu 

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 2018. 

godini 

6. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 

2019. godinu   

9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2019. godini na području Grada Slunja 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 

2019. godini na području Grada Slunja 

11. Odluka o izmjenama  Socijalnog programa Grada Slunja za 2019. godinu 

12. Odluka o izmjenama  Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2019. 

godinu 

13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja 

za  2019. godinu 

14. Odluka o financiranju građenja objekata predškolske i kulturne namjene iz 

komunalne naknade 

15. Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2019. godinu 

16. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji na  Projekt IV "Programa 

razvoja širokopojasnog interneta za područje cijele Karlovačke županije, 

prihvatljiv za  financiranje iz EU fondova " kao i suglasnost  Karlovačkoj županiji 

za nositelja Projekta IV 

17. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za prijavu Plana razvoja 

širokopojasne infrastrukture (PRŠI), Projektno područje  IV na jedinstveni Poziv 

za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju pristupnih mreža slijedeće 

generacije 
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18. Odluka o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva Crvenog križa Slunj 

tijekom provedbe projekta "Zaželi" 

19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU Grada Slunja 

sa istodobnim stavljanjem izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar I", 

Detaljnog plana uređenja "Centar II", Detaljnog plana uređenja "Centar III" i 

Detaljnog plana uređenja "Rastoke" 

20. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanu Povjerenstva za prostorno 

uređenje 

21. Razmatranje inicijative za potpisivanje povelje prijateljstva sa Općinom Cerna 

 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća održane 4. ožujka 2019. godine vijećnici su 

dobili u materijalima pa predsjednik otvara raspravu.  

Primjedbi na zapisnik  nije bilo pa je predsjednik isti dao na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  jednoglasno 

donijelo zaključak kojim se usvaja zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća održane 4. 

ožujka 2019. godine. 

 

2. Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u 

cjelodnevnom programu rada 

Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni smještaja djece u cjelodnevnom programu rada 

vijećnici su dobili uz poziv. 

Za raspravu se nitko  nije javio pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na 

usvajanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće  sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o ekonomskoj cijeni 

smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada. 

 

3. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 

razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine  

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 

01.01.-31.12.2018. godine vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim 

obrazloženjem. 

Na sjednici je predsjednica Odbora za proračun i financije, Ivanka Magdić,  na poziv 

predsjednika Vijeća, iznijela  kako je Odbor održao sjednicu neposredno pred sjednicu 

Gradskog vijeća, razmotrio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja  te jednoglasno 

prihvatio Izvješće i kao takvo ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.  

Potom je kratki osvrt na izvršenje proračuna za prošlu godinu dao gradonačelnik. 

Istaknuo je kako se ne želi doticati pojedinačnih projekata niti mogućnosti odnosno 

nemogućnosti financiranja nego želi reći  da je prošla godina, odnosno 2018. bila godina 

sa puno posla i da je većinom odrađeno sve onako kako  je bilo i planirano.  Dakle, po 

prvi puta možemo reći da smo odradili predloženi proračun onako kako je trebalo, kaže i 

nastavlja kako se nigdje nije ništa prekoračili niti se napravio  kakav prekršaj, sve se 

radilo po proračunu i  odradilo  dosta dobro. Također je istaknuo kako ja ne kraju  te 

poslovne godine ostvaren  višak prihoda u ukupnom iznosu od 3.950.000. Bilo je puno 

projekata,  puno posla i na zadovoljstvo svih i njegovo osobno, odrađeno je  sve kako je i 

trebalo biti pa je stoga predložio Gradskom vijeću da prihvati ovo Izvješće.  
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U raspravu koju je nakon toga otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je ista 

zatvorena i prijedlog Odluke dan je na glasovanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće sa 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine. 

 

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2018. godinu 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslova Grada Slunja za 2018. godinu vijećnici su 

dobili u materijalima. 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Ivanka Magdić iznijela je stav Odbora kojim 

se jednoglasno utvrđuje prijedlog odluke  odnosno predlaže  donošenje Odluke o 

raspodjeli rezultata u tekstu kakav je i upućen Gradskom vijeću. 

Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednik istu zaključio i dao odluku na 

glasovanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće sa 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata 

poslovanja Grada Slunja za 2018. godinu. 

  

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 

2018. godini 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

vijećnici su dobili u materijalima. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik po ovoj točki dnevnog reda također se nitko nije 

javio pa je istu zaključio i dao   Izvješće na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova 

ZA i 1 glasom PROTIV prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini. 

 

6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2018. godini vijećnici su dobili u materijalima. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik istu 

zaključio i dao Program na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV  prihvatilo  Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini. 

 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2019. 

godinu 

Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu sa pisanim 

obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima. 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Ivanka Magdić izvijestila je da je Odbor 

također raspravio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 

2019. godinu te ga jednoglasno prihvatio i upućuje ga kao takvog Gradskom vijeću na 

raspravu i usvajanje.  

Potom je riječ uzeo gradonačelnik i kao predlagatelj proračuna  iznio: "U materijalima 

vidite, prošla godina je bila po meni uspješna, a ova godina, daje se naslutiti, trebala bi 

biti još uspješnija, još bolja jer smo osigurali dodatna sredstva, jer imamo nekoliko 



5 

 

projekata koje smo započeli i koji će ove godine ići u realizaciju. Naš proračun bi se 

povećao za ovu godinu za 19,8 mil. kn, a najveći razlog za to je komunalna naknada. Vi 

dobro znadete da komunalnu naknadu za ovu godinu nismo planirali niti smo je imali od 

prošle godine, nego je sve riješeno ove godine, a planirana je i komunalna naknada za 

ovu godinu. Naplatili smo nešto od Ministarstva obrane ovrhom i ta sredstva sada 

uključujemo u proračun i sada bi proračun trebao iznositi 66,3 mil kn plus 3.950.000 

viška iz prošle godine, odnosno 70.260.000 kn. To su velika sredstva, to su sredstva koja 

su za ovakav grad kao što je Slunj stvarno znatna. Ja samo mogu reći da u planu 

proračuna za ovu godinu imamo ponovo jednu akciju koja je kao i prošle godine bila, a to 

je da ćemo se uputiti prema MO, da ćemo opet nešto odraditi prema MO i jedan dio 

sredstava upravo utrošiti na taj dio. Puno projekata ima, ima u materijalima i što je 

najvažnije sve se pokriva proračunom, dakle, ne može se nešto dogoditi da nije u planu. 

Rekao sam malo prije vezano za ovaj projekt gdje smo se najviše i plašili da neće lako 

proći javna nabava, ipak ide na zadovoljstvo nas barem kada je u pitanju početak. Što će 

se događati kada počnu radovi, ne znamo, ali moramo biti spremni ako dođe do kakvih 

problema ili povećanja troškova. Već sada znamo da će biti problema u samom 

financiranju jer sredstva preko fondova ili preko ministarstava ne idu baš tako brzo, a mi 

ćemo morati pratiti to. Lako se može dogoditi da ćemo morati dignuti i kredit, ali to za 

sada još ne,  bojim se samo tog dijela da će radovi ići, a sredstva dolaziti neće kako je 

predviđeno ovim našim projektima. Mislim da bi trebalo biti sve u redu, nadam se da bi 

ovaj proračun do kraja godine mogao biti izvršen, vjerojatno ne u 100%-tnom iznosu, 

jer, prije svega,  cijeli projekt vodenih tajni je u planu ove i slijedeće godine,  drugi 

projekti su dosta vezani za ovu godinu i ono što je vezano za ovu godine, ulice i sve 

ostalo mislim da će ići po planu. Nadam se isto tako da naš proračun može to pratiti i ovo 

je po meni najbitniji trenutak u godini, ovaj rebalans jer do sada nismo znali što se 

događa, što ćemo imati u proračunu, kakav će biti završetak prošle godine, a sada 

imamo i završetak prošle godine, a imamo isto tako podatke što imamo na računu. 

Nadam se da će ovo biti najuspješnija godina." 

Otvorena rasprava. 

Dušan Grubor  pita u vezi komunalne naknade jer ovih dana stižu rješenja i uplatnice 

po selima pa ljude zanima zašto moraju plaćati ono čega nemaju, a nemaju asfalta, 

nemaju vanjske rasvjete, nemaju vode, kanalizacije, nemaju ništa. Mnogi i  neće niti 

plaćati, ali obuhvaćeno je nekih desetak kuća u Mjestu Primišlje i njih zanima je li to u 

redu i da li se to može staviti van snage dok se ne steknu bolji dani i uvjeti da bude i 

puta i vanjske rasvjete pa da onda svi plaćaju, a ne samo njih par. Dodao je kako  je 

Primišlje podijeljeno na  Gornje Primišlje, Donje Primišlje i Mjesto Primišlje, izuzeti su i 

Poloj, Visočka i sva druga mjesta jedino tih desetak kuća u Mjestu Primišlje je uzeto u 

obzir. 

Gradonačelnik odgovara da  gdje su poslana  rješenja da se  naplaćuje komunalna 

naknada, tu nešto i ima od ovog što je nabrojeno, ondje gdje nema ništa,  neće  biti 

naplate. Kaže kako je bilo pitanja i od onih koji plaćaju, zašto  netko ne plaća, a imaju 

isto pa se moralo  ići u to izravnanje i upravo zbog toga što dio ovdje ima asfalt i javnu 

rasvjetu, ušli su u skupinu koja plaća komunalnu naknadu.  

Dušan Grubor  pojašnjava,  ako se tiče vanjske rasvjete, da su tu samo dvije kuće, 

druge nemaju, ima 5 sijalica, dvije većinom ne gore, a jedna se pali i gasi sama. Jedino 

za ralicu kada čisti, ali nema smisla da to onda plaća samo par ljudi. 

Ivanka Šebalj se uključila te navela kako je komunalna naknada uvedena  i u druga 

naselja upravo iz razloga što se  tamo  komunalna infrastruktura koliko toliko poboljšala 

u odnosu na ona naselja  koja nemaju ama baš ništa, znači  gdje god ima bar malo 
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asfalta i malo javne rasvjete  uvodila se komunalna naknada upravo iz razloga da bi se   

izjednačili. Postoje i druga naselja koja isto nisu u potpunosti opremljena ni sa javnom 

rasvjetom, ni sa asfaltom, u naseljima koja su već uvedena nemaju svi asfalt i nemaju 

svi javnu rasvjetu, a svi su obveznici u tom naselju. Na taj  način se uvelo i Mjesto 

Primišlje od 1.1. ove godine, a ostalo je Gornje Primišlje, Donje Primišlje jer nemaju  niti 

malo asfalta,  niti javne rasvjete,  a  u Mjestu Primišlje samo uz dio koji je  asfaltirani uz 

županijsku cestu i gdje ima lampi. Pozvala je,  ako lampe ne svijetle, da to  prijave  kod 

njih u Odsjek pa će se popraviti. 

Dušan Grubor je ponovio da su samo dvije kuće koje su uz asfalt i imaju javnu rasvjetu, 

druge nemaju ni asfalta ni javne rasvjete. 

Ivanka Šebalj ponavlja da niti  druga naselja, G. Popovac, Donji Popovac, Glina, gdje je 

već uvedena komunalna naknada,  nisu sva asfaltirana i nisu sva opremljena rasvjetom, 

neki zaseoci nemaju ništa, ali  su u tom naselju i svi sudjeluju s tom komunalnom 

naknadom u  zajedničkim troškovima. 

Diana Cindrić je ukazala na grešku u obrazloženju Proračuna  za 2019. jer je naziv  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, bez sporta. Pohvalila i zahvalila što je u izmjenama 

uvedena aktivnosti sterilizacija, odnosno po njoj bi to bila  kastracija pasa jer to je onda 

trajno, sa 50.000 kn i  smatra da će se time dovesti više reda u naš grad i da će 

vlasnicima omogućiti da to na jeftiniji način obave odnosno nitko neće  razmišljati hoće li 

to napraviti ili ne. Sugerira također da bi se u  budućnosti  trebalo promisliti da se uključe 

i  druge životinje, npr.  mačke.  

Zoran Ivšić  se osvrnuo na tekst gdje piše da se  očekuju značajni prihodi od zakupa 

poslovnih prostora, cca 190.000 kn pa pita gradonačelnika od kuda to, nije mu jasno jer 

gradski prostori uglavnom zjape prazni.  

Gradonačelnik ogovara da su manje više svi prostori iznajmljeni, odnosno  nisu 

iznajmljena 2 gradska prostora. 

Zoran Ivšić je još zatražio pojašnjenje u vezi  kapitalne donacije od 265.000  Turističkoj 

zajednici za nabavku bine.  

Gradonačelnik pojašnjava kako Grad, a i sve udruge imaju potrebu za binom koja bi se  

postavljala po potrebi u parku, na trgu ili drugdje. Sada se za svako iznajmljivanje plaća  

15.000 kn pa se  procijenilo  da bi bilo puno korisnije i isplativije nabaviti binu 

(natkrivenu) i u tom smislu je dobivena ponuda za binu 10mx8m. Grad istu ne može 

imati  pa je zaključeno da bi TZ bila prikladnija i u tom smislu su osigurana sredstva, a 

binu bi koristili svi naši građani i udruge.  

Zoran Ivšić pita misli li se tu na montažnu, prenosivu binu što je gradonačelnik 

potvrdio. Zanimalo ga je također da li je stvarno potrebno nabavljati treći kombi za 

sportsku zajednicu, jer koštat će vozilo kao vozilo, a i poslije održavanje istog. 

Gradonačelnik kaže kako  sportaši koji se bave sportom smatraju da bi bilo dobro da se 

nabavi još jedan kombi uz ovaj. Svi oni koji imaju klub koji ima takmičenja, a to je 

Kuglački klub,  Budokai klub,  Nogometni klub, Rukometni klub, imaju  svaki vikend  

takmičenja pa jedan kombi ne može pokupiti toliko djece. Prilika je da bi  za 70 i nešto 

tisuća kn dobili novi kombi. Smatra da je to sigurno isplativo  za sve i  od kada imamo  2 

kombija svi klubovi  puno lakše podmiruju svoje troškove godišnje, puno lakše se uokvire 

u planirane troškove i sa ovim kombijem ne bi ih više vjerojatno ni trebali. Dodaje ako bi  

za 70.000 kn dobili kombi opet bi išli u to, jer  novi kombiji u svakom slučaju su velika 

korist ne samo sportašima već manje više svim udrugama.  

Zoran Ivšić se složio  da bi i 4 kombija nekad  bilo malo, ali njegovo je  pitanje  je li to 

veliki financijski  teret za proračun.  
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Gradonačelnik odgovara da je to za proračun manji  teret  kada su u pitanju troškovi, 

troškovi u sportskoj zajednici su znatno manji od kada su  ti kombiji,  da ih nema Grad bi 

morao  osigurati  više sredstava nego sada jer sve se  vrti oko proračuna "Koliko god 

govorili nogometnom klubu  neka se snalaze sami, nema od tog snalaženja ništa, nema 

ni firmi koje će donacije davati, sve se svodi na financiranje grada osim neke članarine 

koju klubovi imaju, a to je jako malo, manji su troškovi na održavanju vozila nego na 

plaćanju putnih troškova za autobuse", zaključio je. 

Igor Piršić je izrazio samo pohvale za ovakav rebalans kao i želju  da se kao takav 

usvoji. Dotaklo se, kaže, tu nekoliko stavki, no on izražava  posebnu pohvalu za 2 stavke 

ovog rebalansa, a to su stipendije, 4 nove studentske i 4 nove  učeničke stipendiju te 

jednokratna novčana pomoć za studente i učenike koji studiraju odnosno izučavaju se 

van mjesta boravka. 

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i dao  Odluku o 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova 

ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Slunja za 2019. godinu. 

 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Slunja za 2019. godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu 

vijećnicima je dana uz poziv.  

Rasprave nije bilo pa je predsjednik dao Odluku na izglasavanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu. 

  

9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2019. godini na području Grada Slunja 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini na području Grada Slunja vijećnicima je također dana u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik Odluku dao na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Grada Slunja. 

 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 

infrastrukture u 2019. godini na području Grada Slunja 

Odluku o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini na području Grada Slunja vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.  

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova 

ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa 

građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Grada Slunja. 

 

11. Odluka o izmjenama  Socijalnog programa Grada Slunja za 2019. 

godinu 

Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2019. godinu 

vijećnici su dobili u materijalima. 
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Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova 

ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama Socijalnog programa Grada 

Slunja za 2019. godinu. 

 

12. Odluka o izmjenama  Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja 

za 2019. godinu 

Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2019. godinu 

vijećnicima je dana uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2019. 

godinu. 

 

13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 

Grada Slunja za  2019. godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 

2019. godinu vijećnicima je dana uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Luka Katić  se složio  sa  dopunom Programa od 60.000 kn za igralište Zubac,  ali ga 

zanima za što je to namijenjeno, da li za samu kuću,  ili ogradu, teren, travnjak, ne piše 

za što je. 

Gradonačelnik odgovara da je  50.000 kn namijenjeno  za  projekt samog objekta i 

10.000 za travnjak, odnosno za dva  projekta, jedan za  kompletan donji dio, a drugi za   

travnjak. 

Kako se više nitko nije uključio u raspravu predsjednik istu zaključuje i daje Odluku na 

glasovanje.  

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova 

ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih 

potreba u sportu Grada Slunja za 2019. godinu. 

 

14. Odluka o financiranju građenja objekata predškolske i kulturne 

namjene iz komunalne naknade 

Prijedlog Odluke o financiranju građenja objekata predškolske i kulturne namjene iz 

komunalne naknade vijećnicima je dan uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova 

ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o financiranju građenja objekata 

predškolske i kulturne namjene iz komunalne naknade. 

 

15. Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2019. 

godinu 

Program potpore poljoprivredi na području Grada Slunja za 2019. godinu vijećnicima je 

dam u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova 

ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Program potpore poljoprivredi na području Grada 

Slunja za 2019. godinu. 
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16. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji na  Projekt IV 

"Programa razvoja širokopojasnog interneta za područje cijele 

Karlovačke županije, prihvatljiv za  financiranje iz EU fondova " kao i 

suglasnost  Karlovačkoj županiji za nositelja Projekta IV 

Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji na  Projekt IV "Programa razvoja 

širokopojasnog interneta za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za  

financiranje iz EU fondova " kao i suglasnost  Karlovačkoj županiji za nositelja Projekta IV 

vijećnicima je dana uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji na  Projekt IV "Programa 

razvoja širokopojasnog interneta za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za  

financiranje iz EU fondova " kao i suglasnost  Karlovačkoj županiji za nositelja Projekta 

IV. 

 

17. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za prijavu Plana 

razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), Projektno područje  IV 

na jedinstveni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju 

pristupnih mreža slijedeće generacije 

Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za prijavu Plana razvoja širokopojasne 

infrastrukture (PRŠI), Projektno područje  IV na jedinstveni Poziv za dodjelu 

bespovratnih sredstava za izgradnju pristupnih mreža slijedeće generacije vijećnicima je 

dana u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za prijavu Plana razvoja 

širokopojasne infrastrukture (PRŠI), Projektno područje  IV na jedinstveni Poziv za 

dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju pristupnih mreža slijedeće generacije. 

 

18. Odluka o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva Crvenog 

križa Slunj tijekom provedbe projekta "Zaželi" 

Odluka o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva Crvenog križa Slunj tijekom 

provedbe projekta "Zaželi" vijećnicima je dana uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova 

ZA, 1 glasom PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo  Odluku o financiranju plaća 

zaposlenica Gradskog društva Crvenog križa Slunj tijekom provedbe projekta "Zaželi". 

 

19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU 

Grada Slunja sa istodobnim stavljanjem izvan snage Detaljnog plana 

uređenja "Centar I", Detaljnog plana uređenja "Centar II", Detaljnog 

plana uređenja "Centar III" i Detaljnog plana uređenja "Rastoke" 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU Grada Slunja sa 

istodobnim stavljanjem izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar I", Detaljnog plana 

uređenja "Centar II", Detaljnog plana uređenja "Centar III" i Detaljnog plana uređenja 

"Rastoke" vijećnicima je dana u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Damira Vukovića  zanima dio gdje se spominje ispitivanje mogućnosti izgradnje 

ribnjaka, pa pita o čemu se tu radi. Gdje? Tko? Što? 
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Anđelka Jurašin Vuković iznosi kako je  nakon donošenja odluke da se ide u izradu 

izmjena i dopuna UPU-a zaprimljen  jedan zahtjev kojim se traži mogućnost izgradnje 

ribnjaka ispod Jarebove luke, podnositelj je mještanin Rastoka. Da bi uopće izrađivači 

mogli vidjeti i otvoriti tu mogućnost da se napravi ribnjak rekli su da bi to svakako 

trebalo staviti u izmjenu odluke pa će se vidjeti ako postoji mogućnost da se to stavi u 

UPU, a da li će proći ili ne, vidjet će se. 

Drugih pitanja nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao  Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova 

ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo  Odluku o  izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. 

Izmjena i dopuna UPU Grada Slunja sa istodobnim stavljanjem izvan snage Detaljnog 

plana uređenja "Centar I", Detaljnog plana uređenja "Centar II", Detaljnog plana 

uređenja "Centar III" i Detaljnog plana uređenja "Rastoke". 

 

20. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanu Povjerenstva za 

prostorno uređenje 

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanu Povjerenstva za prostorno uređenje 

vijećnicima je dana uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Zoran Ivšić konstatira kako je  ne poznaje gosp. Sabljaka, a za g. Špelića protiv kojeg 

nema apsolutno ništa, upravo suprotno,  pita nije li to na neki način sukob interesa 

budući da je on, ako nije jedini, onda najveći izvoditelj  radova za Grad pa mu nije 

logično  da se on sada nalazi u tom povjerenstvu.   

Gradonačelnik je podsjetio kako je u  tom Povjerenstvu već 9 članova.  Izrađivači su 

dali  sugestiju da bi netko trebao biti i ispred gospodarstvenika i netko ispred 

projektanata,  g. Sabljak je projektant (projektirao je LIPU), može s svoje stručne strane 

davati upute,  a g. Špelić je gospodarstvenik i može davati svoja mišljenja i sugestije  

ako dođe do nekih  poduzetničkih zona i tu ne vidi nikakvog sukoba interesa. Želja je da 

napravimo takav  urbanistički plan da to bude i stručno i na zadovoljstvo većine građana, 

nikad se neće moći svima udovoljiti, ali da barem većina bude zadovoljna i da ide u 

pravcu struke. Nitko sam ne može nešto napraviti, ali vjeruje da će njih 11  moći dati 

dobre i konkretne prijedloge. 

Predsjednik Vijeća dodaje kako je g. Špelić predsjednik Udruženja obrtnika i sudjelovat 

će sa mišljenjem svih onih koji su članovi Udruženja obrtnika i vjeruje da će imati korisne 

prijedloge za izradu nove prostorne dokumentacije. 

Zoran Ivšić se slaže s tim, samo je to htio napomenuti  da izgleda simptomatično da je 

on ujedno i glavni izvođač svih radova što se tiče grada i gradskih projekata, uglavnom u 

95% slučajeva, pa mu je to  tako djelovalo, ne želi to tvrditi, već  to samo naglasiti. 

Gradonačelnik smatra da  to što g. Špelić radi pojedine projekte za Grad, odnosno javi 

se na natječaj, nema veze s ovim, g. Špelić  je naš stanovnik, on zna o čemu se radi, on 

je jedan od 11, nije se  mislilo nikome pogodovati time nego se baš željelo dobiti  malo 

pomoći struke jer u Povjerenstvu su  i g. Žgela, g. Vuković, odnosno predstavnici  iz svih 

struktura, turizma i dr. 

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na 

usvajanje.  

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo  Odluku o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanu 

Povjerenstva za prostorno uređenje. 
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21. Razmatranje inicijative za potpisivanje povelje prijateljstva sa 

Općinom Cerna 

Inicijativa Gradonačelnika za potpisivanje povelje prijateljstva sa Općinom Cerna 

vijećnicima je dana u materijalima. 

Predsjednik Vijeća iznosi kako su vijećnici u materijalima dobili ukratko opisano o 

čemu se zapravo tu radi i prijedlog te inicijative pa je dodao da je od 2007. godine Grad 

Slunj u kontaktu sa većinom stanovništva Općine Cerna, pogotovo onima koji su 

porijeklom sa područja bivše općine Slunj, odnosno Slunja, Cetingrada i Rakovice i od 

osnivanja njihove Udruge međusobno su se počeli posjećivati. Kada su osnovali  Udrugu 

javili su se i došli su obići jednim autobusom ove krajeve od kuda potječu i tada su 

ostvareni ti prvi kontakti  i od tada pa sve do danas ti kontakti traju, delegacije se 

međusobno posjećuju, i Općine Cerna u Slunju i Grada Slunja u Cerni, KUD-ovi su išli u 

posjetu jedni drugima, sportske udruge također surađuju već niz godina. Stoga bi  ova 

inicijativa samo stavila točku na i, potpisala bi se ta povelja i formalno bi se ovo što se 

godinama događa stavilo  na papir i to bi prijateljstvo ostalo trajno. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao ovu točku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno  

donijelo Zaključak o prihvaćanju inicijative za potpisivanje povelje prijateljstva sa 

Općinom Cerna. 

 

Sjednica je završena u  14,50 sati.  

 

 

IZVOD SASTAVILA:         PREDSJEDNIK 

               GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac, v. r.              Ivan Bogović, v. r. 

   

 


