
Zapisnik 

 

sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja odrţane dana 04. 03. 2020. godine u 

vijećnici. 

 

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

nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika,  djelatnike gradske 

uprave, ravnatelje i direktore gradskih tvrtki  i institucija, slušatelje Radio Slunja i 

gledatelje. 

 

- Izvješće Mandatnog odbora 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović poziva predsjednika Mandatnog odbora 

Davora Poţegu da podnese Gradskom vijeću Izvješće o stavljanju vijećničkog mandata u 

mirovanje. 

 

Davor Požega, predsjednik Mandatnog odbora izvijestio je Gradsko vijeće da je 

vijećnica Ivona Piršić iz Slunja, Gornje Taborište 36 koja je ušla u Gradsko vijeće s liste 

Hrvatske demokratske zajednice, dana 9. siječnja 2020. godine dostavila obavijest kojom 

svoj mandat stavlja u mirovanje. Stranka Hrvatska demokratska zajednica  za zamjenicu 

vijećnici odredila je Šteficu Sminderovac iz Slunja, Ulica kralja Zvonimira 27/E. Slijedeće, 

vijećnik Đanluka Obrovac iz Slunja, Mreţnička 33, koji je u Gradsko vijeće ušao sa 

zajedničke liste HNS-liberalni demokrati i HSS, dostavio je obavijest 03. 03. 2020. godine 

da svoj mandat stavlja u mirovanje. Prema Sporazumu o izbornoj suradnji političkih 

stranaka HNS-liberalni demokrati i HSS od 2. 5. 2017. godine određeno je da zamjenika 

vijećniku određuje stranka koja je predloţila vijećnika čiji mandat miruje. Sukladno tome 

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati dostavila je obavijest da za zamjenika 

vijećniku određuje LIDIJU OBROVAC, iz Slunja, Mreţnička 33. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović pozvao je vijećnice da pristupe polaganju 

svečane prisege. 

Nakon što su vijećnice poloţile svečanu prisegu, predsjednik Vijeća čestitao im je i 

nastavio  rad sjednice. 

Predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 15 vijećnika i da je jedan vijećnik 

opravdao svoj izostanak. 

Sjednici prisustvuju: Ivan Bogović, Zdravko Pavlešić, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, 

Milenko Bosanac, Davor Poţega, Igor Piršić, Draţen Paulić, Štefica Sminderovac, Lidija 

Obrovac, Luka Katić, Goran Glavurtić, Zoran Ivšić,  Dušan Grubor i  Damir Vuković.  

Svoj izostanak opravdao je Hrvoje Paulić.    

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Jure Katić – gradonačelnik, Ivan 

Poţega – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Špelić – pročelnica Ureda grada, Anđelka 

Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i 

komunalni sustav,  Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, Sandra 

Modrušan – samostalna upravna referentica za imovinsko pravne poslove, Nikolina Paulić 

– direktorica tvrtke LIPA d.o.o. Slunj i Alen Holjevac – zapovjednik DVD-a Slunj.    

Zapisničar: Ankica Štefanac. 

Predsjednik je  predloţio dnevni red za sjednicu kakav  su vijećnici dobili u pozivu te isti 

dao na raspravu.  

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik zaključio 

raspravu i dao  predloţeni dnevni red na glasovanje.   

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće za 28. sjednicu  

jednoglasno utvrdilo slijedeći  

 

 

 

 

 

 



Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća 

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 2019. godinu 

3. Izvješće o stanju zaštite  od poţara i provedbi Provedbenog plana unapređenja 

zaštite od poţara na području Grada Slunja za 2019. godinu 

4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od poţara na području Grada Slunja za 2020. 

godinu 

5. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Slunja 

6. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 

7. Odluka o izmjenama i dopuni  Odluke o komunalnoj naknadi 

8. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću u 2020. godini 

9. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u 

k.o. Točak NCP204 

10. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno 

raspolaţe Gradonačelnik u 2020. godini 

11. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja odrţane dana 20. 12. 2019. 

godine  vijećnici su dobili u materijalima uz poziv pa je predsjednik o istom otvorio 

raspravu. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo pa predsjednik zaključuje raspravu i daje zapisnik na 

usvajanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko  vijeće jednoglasno usvojilo 

Zapisnik sa 27. sjednice odrţane dana 20. prosinca 2019. godine. 

 

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 

2019. godinu 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 2019. godinu vijećnici 

su dobili u materijalima uz poziv. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio pa je 

predsjednik istu zaključio te dao Izvješće na glasovanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 

Slunja za 2019. godinu. 

 

Završetkom ove točke dnevnog reda predsjednik konstatira da je vijećnica Štefica 

Sminderovac zbog zdravstvenih razloga napustila sjednicu i da  Gradsko vijeće nastavlja 

rad sa 14 vijećnika.   

 

3. Izvješće o stanju zaštite  od požara i provedbi Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2019. 

godinu 

Izvješće o stanju zaštite od poţara i provedbi Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

poţara na području Grada Slunja za 2019. godinu vijećnicima je dostavljeno uz poziv. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Za raspravu se nitko nije javio i predsjednik vijeća zaključuje istu i daje Izvješće  na 

glasanje. 

Nakon glasanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 14 vijećnika nazočnih na sjednici 

i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o stanju zaštite od poţara i provedbi 

Provedbenog plana unapređenja zaštite od poţara na području Grada Slunja za 2019. 

godinu. 

 



4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada 

Slunja za 2020. godinu 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od poţara na području Grada Slunja za 2020. 

godinu vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu. 

Predsjednik je otvorio raspravu i kako se nitko nije uključio istu je zatvorio te dao 

Provedbeni plan na usvajanje. 

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Provedbeni plan unapređenja zaštite od poţara na području Grada 

Slunja za 2020. godinu. 

 

5. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Slunja 

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Slunja zajedno sa pisanim obrazloţenjem 

dana je vijećnicima uz poziv. 

Na poziv predsjednika, članica Odbora za statut i poslovnik Diana Cindrić iznijela je da 

je Odbor  zazvao predsjednik Gradskog vijeća temeljem članka 24. stavak 2. Poslovnika 

Gradskog vijeća. Na sjednici su prisustvovala 2 preostala člana Odbora i razmatrala 

prijedlog Statutarne odluke te jednoglasno zaključio da se Gradskom vijeću predloţi 

donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Slunja u tekstu kako je i 

predloţeno. 

U raspravu koju je potom otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio pa je 

predsjednik zaključio raspravu i  Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Grada Slunja 

dao na usvajanje. 

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Grada Slunja. 

Predsjednik Gradskog vijeća zatraţio je suglasnost Gradskog vijeća kojim se daje 

ovlaštenje Odboru za statut i poslovnik da izradi pročišćeni tekst Statuta Grada Slunja. 

Gradsko vijeće jednoglasno se suglasilo te ovlastilo Odbor za statut i poslovnik da izradi 

pročišćeni tekst Statuta Grada Slunja.  

 

6. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 

Odluku o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora  vijećnici su dobili u 

materijalima zajedno sa pisanim obrazloţenjem. 

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

zaključio i dao Odluku na usvajanje. 

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

usvojilo  Odluku o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora. 

 

7. Odluka o izmjenama i dopuni  Odluke o komunalnoj naknadi 

Odluku o komunalnoj naknadi vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim 

obrazloţenjem. 

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

raspravu i dao odluku na usvajanje. 

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

ZA i 2 glasa SUZDRŢANA usvojilo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj 

naknadi. 

 

8. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u 2020. godini 

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Slunja u 2020. godini vijećnicima je dana uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je, radi zainteresirane javnosti, izjavio kako je stranka Ţivi zid bila 

krenula u prikupljanja potpisa za referendum protiv financiranja političkih stranaka iz 

drţavnog proračuna, ali na ţalost, stranka Ţivi zid nije skupila dovoljan broj potpisa. S 

obzirom da je zakonska regulativa takva, izjavljuje kako će  vijećnici Ţivog zida  u vezi 

ove Odluke ostati suzdrţani.  



Kako se nitko drugi nije uključio u raspravu predsjednik je istu zaključio i potom dao  

Odluku na usvajanje. 

Završetkom glasanja predsjednik konstatira da je glasalo 14 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće sa 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŢANA usvojilo Odluku o raspodjeli sredstava za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Slunja. 

 

9. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u 

općoj uporabi u k.o. Točak NCP204 

Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste . javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 

Točak (NCP204) zajedno sa pisanim obrazloţenjem te grafičkim prikazom vijećnici su 

dobili u materijalima. 

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

zaključuje i Odluku daje na usvajanje. 

Nakon glasanja predsjednik konstatira da je glasalo 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u 

općoj uporabi u k.o. Točak (NCP204). 

 

10. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom 

samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2020. godini 

Prijedlog zaključka o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno 

raspolaţe Gradonačelnik u 2020. godini vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa 

obrazloţenje. 

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

Zaključak na usvajanje. 

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

usvojilo Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno 

raspolaţe Gradonačelnik u 2020. godini. 

 

11. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je vijećnici Ivoni Piršić koja je stavila svoj 

mandat u mirovanje time prestao i mandat članice odnosno  predsjednice Odbora za 

statut i poslovnik. Pozvao je stoga predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da predloţi 

novog člana odnosno predsjednika Odbora za statut i poslovnik.  

Milenko Bosanac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje  iznosi da se Odbor sastao 

neposredno pred sjednicu  i usuglasio prijedlog da se za članicu i predsjednicu Odbora za 

statut i poslovnik imenuje vijećnica Ivanka Magdić.  

Predsjednik je pozvao vijećnike ukoliko imaju drugih prijedloga da ih iznesu. 

Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasanje prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje da se za člana i predsjednicu Odbora za izbor i imenovanje imenuje 

gđa Ivanka Magdić.    

Završetkom glasanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  usvojilo prijedlog 

Odbora za izbor i imenovanje te jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju 

člana i predsjednika Odbora za statut i poslovnik. 

 

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

14,15 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA               

                    PREDSJEDNIK  

                         GRADSKOG VIJEĆA 

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


