
Zapisnik 

 

sa 29. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane  putem 

telekonferencije dana 26. 03. 2020. godine. 

 

Sjednicu je u 11,15 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović te izvijestio 

vijećnike da je ovakav način rada Gradskog vijeća odobrilo Ministarstvo uprave, a potom 

konstatirao da  se  sjednici putem telekonferencije uključilo svih 16 vijećnika: Ivan 

Bogović, Zdravko Pavlešić, Milenko Bosanac, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Davor 

Požega, Igor Piršić, Dražen Paulić, Štefica Sminderovac, Lidija Obrovac, Zoran Ivšić, 

Damir Vuković, Hrvoje Paulić, Dušan Grubor, Luka Katić i Goran Glavurtić. 

U rad sjednice uključili su se i gradonačelnik Jure Katić, zamjenik gradonačelnika Ivan 

Požega, pročelnica Ureda Grada Zdenka Kovačević, Pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav Anđelka Jurašin Vuković, 

voditeljica Odsjeka za komunalni sustav Ivanka Šebalj. 

Zapisničar: Ankica Štefanac. 

Predsjednik je pročitao prijedlog dnevnog reda za današnju izvanrednu sjednicu uz 

napomenu kako, prema Poslovniku Gradskog vijeća,  za izvanrednu sjednicu nije 

predviđen „Aktualni sat“. Predloženi dnevni red dao je na raspravu. 

Niti jedan vijećnik se nije javio sa prijedlogom za izmjenu ili dopunu dnevnog pa je 

predsjednik konstatirao da nema primjedbi i da je Gradsko vijeće za 29. sjednicu 

jednoglasno utvrdilo slijedeći 

 

Dnevni red 

 

1. Odluka o dopuni  Odluke o komunalnoj naknadi 

2. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu 

 

1. Odluka o dopuni  Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Tekst Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi pročitao je predsjednik Gradskog 

vijeća te pozvao gradonačelnika kao predlagatelja Odluke da obrazloži prijedlog. 

Gradonačelnik ističe kako je namjera,  za sada, Odlukom  rasteretiti naše obrtnike i 

poduzetnike ovog tereta za slijedeća tri mjeseca, travanj, svibanj i lipanj. Razmišljalo se i 

za mjesec  ožujak,  ali su računi već poslani, mnogi su već to platili pa će se nakon isteka 

ovog razdoblja to još produžiti za jedan mjesec. „Znači,  može to biti da se za srpanj 

neće plaćati ili listopad, ako to bude produženo za još 3 mjeseca“ kaže i dodaje  kako se 

to  oslobađanje plaćanja odnosi na komunalnu naknadu i na zakup javnih površina. 

Predsjednik je potom pročitao amandman koji je na  prijedlog Odluke dao vijećnik 

Goran Glavurtić te pozvao gradonačelnika kao predlagatelja Odluke da se izjasni o 

iznesenom amandmanu. 

Gradonačelnik se, iz razloga koje je naveo u obrazloženju, a to je da će se za taj 

mjesec naknadno osloboditi obveznike kada prođe razdoblje, znači dodatno jedan mjesec 

će se  osloboditi, izjasnio da amandman ne prihvaća. 

Predsjednik rezimira,  obzirom da su obveze već vani i da je dio obveznika već podmirio 

svoje računa, a da ne bi dolazilo do vraćanja sredstava, da se  za naredna tri mjeseca 

obveznici oslobode  obveze plaćanja  kako je gradonačelnik rekao, ako bude potrebe čak 

i mjesec srpanj pa smatra da je ovo što  g. Glavurtić predlaže  obuhvaćeno i ovim 

prijedlogom gradonačelnika. 

Gradonačelnik je nadopunio, ne ako bude potrebno, nego će svakako   još jedan 

mjesec biti obveznici oslobođeni, odnosno ukupno 4 mjeseca će biti oslobođeni plaćanja, 

a ne tri. 

 

 

 

 



Otvorena rasprava. 

Hrvoje Paulić pita je li se razmišljalo  da se i iznajmljivači soba oslobode plaćanje 

paušala za ovu godinu jer od turizma ove godine neće biti ništa.  

Gradonačelnik odgovara kako se za sada u taj dio nije ulazilo, ali se to neće sigurno 

zaboraviti, to će se naknadno rješavati.  

Predsjednik pita g. Glavurtića je li zadovoljan obrazloženjem gradonačelnika vezano uz 

amandman. 

Kako se Goran Glavurtić  uključio putem chata  predsjednik Vijeća je u nastavku 

pročitao njegovu poruku, u kojoj je, između ostalog napisao: „Iskoristio bih priliku, prije 

svega, da iskažem podršku svim ljudima u Stožeru civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj 

i nacionalnoj razini u  borbi protiv Corona virusa.  Mnogi naši poduzetnici osjećaju se 

tužno, izigrano i prevareno obećavajućim mjerama pomoći našem gospodarstvu. Nema 

mjere za zadržavanja radnih mjesta bez podnošenja zahtjeva uz brdo dokaza. Što se pak 

tiče plaćanja ostalih poreza i doprinosa i tu je naš zakonodavac „olakšao“ put,ništa bez 

podnošenja novih zahtjeva za odgodom uz  najvjerojatnije  brdo zadužnica i tko zna 

koliko jamaca. Sve to naši mali poduzetnici ne mogu ispuniti sami bez pomoći svog 

računovođe,  koji još uvijek nisu dobili odgodu predaje završnih financijskih izvješća i uz 

sve moguće trenutne obveze nastoje pomoći malom gospodarstvu uz očuvanje radnika 

koji su zaposleni kad naših malih poduzetnika.“ 

Predsjednik je tu prestao čitati poruku te odgovorio g. Glavurtiću da su očekivali 

njegovo izjašnjavanje o amandmanu, a ne elaboriranje. Smatra,  ako ćemo sada svi 

elaborate iznositi, onda nema tome kraja. Situacija je jasna, svi smo svjesni toga, kaže 

predsjednik i Grad Slunj se želi  uključiti, kao i Vlada RH u pomoć poduzetnicima. Smatra 

da su ove odluke  više nego konkretne i jasne pa pita  g. Glavurtića da li insistira na 

amandmanu ili ne, obzirom ga predlagatelj ne prihvaća.  

U nastavku je predsjednik pročitao  prijedlog g. Glavurtića koji predlaže vijećnicima 

da usvoje amandmane i time pomognu poduzetnicima da lakše podnesu teret krize koja 

nas je snašla. 

Predsjednik konstatira da vijećnik Goran Glavurtić nije odustao od svog amandmana pa  

je amandman koji glasi: „U članku 1. (postojeći članak 14.), u novo dodanom stavku 4. 

iza riječi „mjesec“ dodaje se riječ „ožujak.“ dao na usvajanje. 

Glasanje je provedeno na način da se  vijećnici nakon prozivke od strane predsjednika 

izjasne prihvaćaju li ili ne prihvaćaju  amandman. 

U tijeku izjašnjavanja vijećnika predsjednik je konstatirao da se 10 prozvanih vijećnika 

izjasnilo PROTIV pa je konstatirao da amandman nije dobio potrebnu većinu, odnosno da 

je Gradsko vijeće većinom glasova odbilo amandman g. Glavurtića na Odluku o dopuni 

Odluke o komunalnoj naknadi. 

Potom je predsjednik pozvao vijećnike da se izjasne prihvaćaju li Odluku o dopuni 

Odluke o komunalnoj naknadu u tekstu koji je predložen od strane ovlaštenog 

predlagatelja, odnosno gradonačelnika. 

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

 

2. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 

2020. godinu 

 

Tekst Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu 

pročitao je predsjednik Gradskog vijeća. 

Razloge predlaganje dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja, na poziv 

predsjednika, iznio je gradonačelnik Jure Katić koji je, kao i kod prethodne točke, 

istaknuo kako se ovime želi pomoći  našim gospodarstvenicima koji plaćaju zakup javne 

površine ili najam poslovnog prostora, a zbog donesenih mjera, ne rade. Ponovio je kako 

će umjesto za mjesec ožujak i ovdje biti uključen jedan mjesec naknadno,  kao i kod 

prethodne točke. 

Predsjednik je potom pročitao amandman na prijedlog Odluke vijećnika Gorana 

Glavurtića: „U članku 1. ( u novo dodanom stavku  članku 16a). iza riječi „mjesec“ 



dodaje se riječ „ožujak.“ te pozvao gradonačelnika kao predlagatelja Odluke da se izjasni 

o iznesenom amandmanu. 

Gradonačelnik se, iz razloga koje je naveo u obrazloženju, izjasnio da amandman ne 

prihvaća. Ponovio je da  poduzetnici neće biti zakinuti za ožujak, to će se nadoknaditi 

kada  sve završi. 

Otvorena  rasprava. 

Luka Katić konstatira kako je, po  svemu što je čuo, amandman  prihvaćen, ali se neće 

primijeniti u mjesecu ožujku već nakon što prođu 3 mjeseca ili 6 mjeseci. „Znači da se 

nije reagiralo tim amandmanom možda se ne bi za taj mjesec produžilo jer nije tako 

stajalo u materijalima koje smo dobili“, zaključio je. 

Gradonačelnik ponavlja kako bi taj mjesec svakako prihvatili bez obzira na  

amandmane, mislili su odmah uključiti ožujak, ali nije to bilo moguće jer su računi već 

izišli.  „Slažem se i s tim što ti kažeš da prihvaćamo amandman, prihvaćamo to, biti će 

ožujak uključen, ali ne na ovoj sjednici jer to nismo mogli“, zaključio je. 

Luka Katić se zahvalio i ponovio da je to možda zbog njihovog amandmana sada ovako 

planirano jer o  ožujku nije bilo riječi u odluci.  

Gradonačelnik ponavlja kako se sada ožujak nije mogao uključiti te odgovorio g. Katiću 

„ vi možete smatrati kako želite“. 

Luka Katić dodaje kako nije ništa rekao da je nešto  loše napravljeno, ali se  vidi iz 

priloženog da je ožujak ipak uvršten, iako će to biti  naknadno, ali do amandmana nije 

bilo riječi o njemu pa zato samo to napominje. 

Gradonačelnik ponavlja kako se to nije moglo za ožujak napraviti. Osvrnuo se i na 

isplatu minimalne plaće za sve one koji su to od Vlade RH zatražili i ona će biti isplaćena 

za razdoblje  od 15. ožujka, ne za cijeli mjesec, dok Grad ne može na pola  mjeseca 

oslobađati od komunalne naknade ili zakupa pa će se stoga osloboditi svakako na kraju. 

Predsjednik konstatira kako mjesec ožujak neće stajati u odluci iz razloga koji su 

rečeni, odnosno gradonačelnik je obrazložio zašto nije stavljen mjesec ožujak  u prijedlog 

odluke, ali svakako se razmišljalo o tome pa će se to nadoknaditi produženjem za jedan 

mjesec kada sve završi. 

Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je pozvao  g. Glavurtića da se izjasni 

odustaje li od svog amandmana. 

Kako se g. Glavurtić putem chata izjasnio da ne odustaje od amandmana predsjednik je 

amandman koji glasi: „U članku 1. ( u novo dodanom stavku  članku 16a). iza riječi 

„mjesec“ dodaje se riječ „ožujak.“ dao na usvajanje. 

Predsjednik poziva redom vijećnike da se izjasne o amandmanu. 

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja o amandmanu predsjednik konstatira da je većina 

vijećnika protiv i konstatira da amandman nije prošao. 

Luka Katić pita je li on za ukras kada ga se ne proziva. Izjasnio se kako je da se mjesec 

ožujak naknadno uvrsti, ali je suzdržan za amandman. 

Predsjednik se ispričao vijećniku dodavši da se došlo pred kraj popisa  pa je smatrao, 

pošto je većina protiv amandmana, da do kraja ne treba ići, ali  uvažava  stav vijećnika. 

Luka Katić prihvaća ispriku. 

Predsjednik Vijeća konstatira da se većina vijećnika izjasnila protiv amandmana 

odnosno da amandman nije usvojen.   

Potom je predsjednik pozvao vijećnike da se izjasne prihvaćaju li Odluku o dopuni 

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu u tekstu koji je predložen 

od strane ovlaštenog predlagatelja. 

Nakon pojedinačne prozivke svakog vijećnika predsjednik Gradskog vijeća konstatira da 

je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o dopuni Odluke izvršavanju Proračuna 

Grada Slunja za 2020. godinu. 

 

S ovom točkom dnevni red sjednice je iscrpljen pa je predsjednik zaključio njen rad u 

11,50 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA               PREDSJEDNIK  

                         GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac                                       Ivan Bogović 


