Zapisnik
sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 11. 5. 2022. godine u
vijećnici.
Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić, pozdravio
gradonačelnicu, vijećnike, predstavnike stručnih službi Grada, ravnatelje ustanova te
medije i građane koji prate sjednicu Vijeća.
AKTUALNI SAT:
Željko Lustig pita što se dogodilo sa radovima na vodovodu Glina jer strojeva nema,
zanima ga da li se nastavlja raditi i kada.
Gradonačelnica Mirjana Puškarić u odgovoru ističe kako su radovi na vodovodu Glina,
spoj sa Tatar Varošom započeli prošli tjedan. Kojim će se intenzitetom odvijati zbog
konfiguracije terena ne može reći, ali iz razgovora s direktorom Komunalca, nadzorom i
izvođačem može se očekivati da to može biti kroz nekih mjesec i po ili dva mjeseca
finalizirano.
Diana Cindrić je, vezano uz upite građana, postavila pitanje parkiranja vozila na
nogostupu na potezu između Ljekarne i željezare. Parkiranje stvara određene probleme
pješacima, pogotovo invalidima i majkama s kolicima pa ju zanima jeli moguće što učiniti
a da se zadovolje obje strane i vozači i pješaci.
Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara kako se o toj problematici ne tematizira
prvi puta, svjesni su tog problema i službe su o tom problemu razgovarale i sa policijom i
sa Hrvatskim cestama višekratno. Iznosi kako je projektant koji projektira D1 napravio
prijedlog, i da bi na neki način izmirili i jednu i drugu stranu tu bi došlo do preorijentacije
parkirališnih mjesta, do smanjenja mjesta, međutim, još nije dobiven službeni konkretan
odgovor od Hrvatskih cesta. Obzirom da se radi o D1 i ulazak i izlazak vozila na D1 je jedna
tema o kojoj se oni teško izjašnjavanju, ali dogovoren je s njima sastanak na kojem
očekuje konkretne odgovore. Najlakše rješenje bi bilo da se s tog poteza jednostavno
parkirališna mjesta u potpunosti izmjeste, ali smatra da time nije problem riješen jer
zadovoljili bi jednu kategoriju, pješake, a druga kategorija koja bi također postavljala
pitanja i koja je važna izgubila bi u potpunosti parkirališna mjesta. Znači, zaključila je
gradonačelnica, na toj problematici se radi, postoje pisani tragovi i očekuje se sastanak
ovih dana da se vidi konkretno da li će biti izvedivo ovo što je projektant nacrtao.
Nakon završetka „Aktualnog sata“
predsjednik je konstatirao da sjednici prisustvuje 12
od ukupno 14 vijećnika i to: Jure Katić, Milenko Bosanac, Diana Cindrić, Ivanka Magdić,
Ivan Bogović, Vesna Rendulić, Jelena Požega, Ivona Piršić, Marko Skukan, Lidija Obrovac,
Željko Lustig i Goranka Mandić.
Svoj izostanak opravdali su: Damir Vuković i Hrvoje Paulić.
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Mirjana Puškarić – gradonačelnica, Zdenka Špelić –
pročelnica Službe za opće poslove, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela
za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Gordana Kovačević i Maja
Holjevac – Dječji vrtić Slunj, Goranka Kampić - POU Slunj i Knjižnica i čitaonica Slunj,
Dragan Smrzlić – Turistička zajednica Grada Slunja, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka
za proračun i financije, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, Viktor
Smolić – voditelj Odsjeka za razvoj i imovinsko-pravne poslove.
Zapisničar: Ankica Štefanac.
Predsjednik je za sjednicu predložio dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu.
Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednik daje dnevni
red na usvajanje
Glasalo je svih 12 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
za 10. sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći

Dnevni red
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za
razdoblje 1.1.-31.12. 2021. godine
3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
Knjižnice i
čitaonice Slunj za 2021. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog
učilišta Slunj za 2021. godinu
5. Razmatranje Izvješća o korištenju sustava javne turističke infrastrukture za
razdoblje 1.1.-31.12. 2021. godine
6. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje
1.1. – 31.12. 2021. godine
7. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini
8. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini
9. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja u 2022. godini
10. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće
gradonačelnika
11. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja
službenika i namještenika
12. a) Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja
b) Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja
13. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
NCG200
14. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja
15. Odluka o pozitivnom mišljenju na Nacrt Komunikacijske strategije i
komunikacijskog akcijskog plana za potrebe Strategije razvoja Većeg urbanog
područja Karlovac za razdoblje 2021.-2027.

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća dostavljen je vijećnicima uz poziv. Primjedbi na
zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
donijelo Zaključak o usvajanju zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća održane 24. ožujka
2022. godine.
2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj
za razdoblje 1.1.-31.12. 2021. godine
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 1.1.-31.12.2021.
godine vijećnici su dobili u materijalima uz poziv.
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U raspravu koju je po ovom Izvještaju otvorio predsjednik nitko od vijećnika nije se uključio
pa je predsjednik raspravu zaključio i Izvješće dao na usvajanje.
Nakon glasanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 12 vijećnika i da je Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO usvojilo Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za
razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine.
3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice
i čitaonice Slunj za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj za 2021. godinu
vijećnicima je dano uz poziv.
Na sjednici nije bilo rasprava niti pitanja pa predsjednik daje Godišnji izvještaj na
usvajanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj za 2021.
godinu.
4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog
otvorenog učilišta Slunj za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za 2021.
godinu vijećnicima je dano uz poziv.
Na sjednici nije vođena rasprava pa predsjednik daje Godišnji izvještaj na usvajanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za
2021. godinu.
5. Razmatranje Izvješća o korištenju sustava javne turističke infrastrukture
za razdoblje 1.1.-31.12. 2021. godine
Izvješće o korištenju sustava javne turističke infrastrukture za razdoblje 1.1.-31.12.2021.
godine vijećnici su dobili uz poziv.
Na sjednici nije bilo rasprave niti pitanja pa je predsjednik dao Izvješće Turističke zajednice
o korištenju sustava javne turističke infrastrukture za razdoblje 1.1.-31.12.2021. na
usvajanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Izvješće o korištenju sustava javne turističke infrastrukture za razdoblje 1.1.31.12.2021.
6. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za
razdoblje 1.1. – 31.12. 2021. godine
Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.31.12.2021. godine vijećnici su dobili u materijalima.
Na poziv predsjednika Vijeća, Vesna Rendulić, predsjednica Odbora za proračun i financije
iznijela je stav Odbora koji je razmatrao Izvješće. Odbor predlaže Gradskom vijeću da
Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.31.12.2021. godine usvoji u tekstu kako je i prezentirano.
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik istu zaključio
te potom dao Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-31.12.2021.
godine na glasanje.
Nakon glasanja predsjednik je konstatirao da je glasalo svih 12 vijećnika i da je Gradsko
vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Slunja za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine.
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7. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa
građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2021.
godini
Odluku o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini zajedno sa Izvješćem
Gradonačelnika vijećnici su dobili u materijalima.
Na sjednici nije bilo pitanja niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na
glasanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini.
8. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2021.
godini
Odluku o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini zajedno sa Izvješćem
Gradonačelnika vijećnici su dobili u materijalima.
Na sjednici nije bilo pitanja niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na
glasanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini.
9. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2022. godini
Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Slunja u 2022. godini sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima uz poziv.
U raspravi koju je otvorio predsjednik nitko nije sudjelovao pa je predsjednik istu zaključio
i dao Odluku na glasanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
donijelo Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja u 2022. godini.
10.Odluka o izmjenama Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za
obračun plaće gradonačelnika
Odluku o izmjenama Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće
gradonačelnika vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim pojašnjenjem.
U raspravu koju je potom otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio pa
predsjednik zaključuje raspravu i Odluku daje na usvajanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun
plaće gradonačelnika.
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11.Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja
službenika i namještenika
Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i
namještenika zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv na sjednicu.
U raspravu koju je potom otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio pa
predsjednik zaključuje raspravu i Odluku daje na usvajanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja
službenika i namještenika.
12.a)Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja
b)Rješenje o odbijanju ponude u postupku
davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Grada Slunja
Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja s priloženim zapisnikom o
pregledu i ocjeni ponuda te prijedlogom Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada
Slunja Gradskom vijeću uputilo je Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.
U raspravu koju je potom otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio pa
predsjednik zaključuje raspravu te Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja i
Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja daje na usvajanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slunja i Rješenje o odbijanju ponude
u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Grada Slunja.
13.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj
uporabi NCG200
Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi uz pisano
obrazloženje i ortofoto kartu stvarnog stanja na terenu vijećnici su dobili u materijalima.
U raspravu koju je potom otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik istu
zaključio i dao Odluku na glasanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA
i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog
dobra u općoj uporabi NCG200.
14.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Slunja
Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja sa
pisanim pojašnjenjem vijećnici su dobili uz poziv na sjednicu.
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U raspravu koju je potom otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio pa
predsjednik zaključuje raspravu i Odluku daje na usvajanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja.
15.Odluka o pozitivnom mišljenju na Nacrt Komunikacijske strategije i
komunikacijskog akcijskog plana za potrebe Strategije razvoja Većeg
urbanog područja Karlovac za razdoblje 2021.-2027.
Uz poziv na sjednicu vijećnici su dobili i materijale vezano uz Nacrt Komunikacijske
strategije i komunikacijskog akcijskog plana za potrebe Strategije razvoja Većeg urbanog
područja Karlovac za razdoblje 2021.-2027.
U raspravu koju jer otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik zaključio
raspravu i dao Odluku na glasanje.
Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće JEDNOGLASNO
usvojilo Odluku o pozitivnom mišljenju na Nacrt Komunikacijske strategije i
komunikacijskog akcijskog plana za potrebe Strategije razvoja Većeg urbanog područja
Karlovac za razdoblje 2021.-2027.
S ovom točkom dnevni red sjednice je iscrpljen i predsjednik je zaključio njen rad u 14,15
sati.
Gradonačelnica Mirjana Puškarić obavijestila je vijećnike i javnost da je otvoren javni poziv
za dodjelu javnih priznanja Grada Slunja te pozvala sve da se uključe i svoje prijedloge
upute do 3. 6. 2022. godine.
ZAPISNIK SASTAVILA:

PREDSJEDNIK

Ankica Štefanac, v.r.

Jure Katić, v.r.
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