Zapisnik
sa 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 08. 04. 2021. godine u kino
dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slunj.
Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio
gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, vijećnike, predstavnike stručnih službi Grada,
direktore ustanova i tvrtki te medija.
AKTUALNI SAT
Predsjednik poziva vijećnika Gorana Glavurtića da postavi svoja pitanja.
Goran Glavurtić iznosi kako je 17. prosinca 2019. godine Radio Mrežnica objavila članak
pod naslovom „Slunj i okolne općine daleko ispod prosjeka Hrvatske, čak ispod prosjeka
Slavonije“. Tada je trenutna vršiteljica dužnosti županica Martina Furdek Hajdin u funkciji
dožupanice odgovorila danas pok. biskupu Mili Bogoviću na pitanje kako napreduje priča o
Slovinju slijedeće (citira): „da država nije bila osviještena koliko je na tom području loše.
Ono što je država radila za Knin, Dubrovnik, Vukovar, takvom majčinskom rukom nije
pogladila Slunj nakon rata. Ovaj grad i 6 općina u njegovoj okolici su po svemu daleko
ispod prosjeka Hrvatske, čak i ispod prosjeka Slavonije.“ Stoga, u sjećanje na pok. biskupa
Milu Bogovića i zaključak izdvojene sjednice Vlade RH u Zorin domu u Karlovcu o
Intervencijskom planu za Slovinje podsjeća gradonačelnika i premijera Andreja Plenkovića
na pitanje kako napreduje priča o Slovinju, odnosno o intervencijskom planu. Iz odgovora
Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ i g. Kralja vidljivo je, kaže, da je na
nacionalnu razinu poslano 28 prijedloga projekata u vrijednosti od 350 mil.kn samo za
Grad Slunj. Moli gradonačelnika, ukoliko je u mogućnosti da odgovori na ovo pitanje i
zatražiti pisani odgovor premijera Andrea Plenkovića.
Gradonačelnik Jure Katić odgovara kako je to pitanje već u nekoliko navrata postavio
premijeru. Prije 2, 3 mjeseca sa županicom i g. Kraljem bio je kod ministrice Tramišak
koja je drugog mišljenja kada su u pitanju intervencijski planovi, ona smatra da ti
intervencijski planovi nisu polučili dobre rezultate. Uvjeravao ju je tada, a uvjerava je i
sada da to nije tako i unazad mjesec dana u tri je navrata imao prilike razgovarati s
premijerom, a s ministricom prošli petak, bili su zajedno u Karlovcu na sastanku na temu
Intervencijski plan, i ministrica i premijer i potpredsjednik Vlade g. Medved. Ponavlja kako
i premijer i ministrica znaju da je nezadovoljan, način na koji ih primila ministrica nije bio
dobar, nije bio korektan, uglavnom ona smatra da ti intervencijski planovi što su planirani
po Hrvatskoj neće polučiti rezultate i na taj način navodno mi ne možemo povući ta
sredstva iz EU već želi da se to još grupira sa više intervencijskih planova, odnosno da
bude jedna regija koja bi, smatra ona, mogla povući više sredstava. Odgovorio je i tada
da se može planirati i ta panonska regija u koju bi i Slunj bio uključen, ali da nije sada za
to iz razloga što smo već dosta daleko otišli sa našim Intervencijskim planom i nadali smo
se da ćemo već ove godine povlačiti određena sredstva. Razuvjeravao ju je jer je bio na
sastanku realizacije intervencijskog plana u Belom Manastiru gdje su bili i Knin i Petrinja i
Benkovac, Darda, Vukovar i rekao kako je tamo čuo da su ti rezultati za te lokalne jedinice
izvanredni, da jedan Benkovac ne bi nikad povukao toliko sredstava da nije bilo tog pilot
programa. Premijer je, kaže, dao obećanje nama i prošli puta kao i ranije da će ovaj
prostor bez obzira na regiju morati biti u prioritetu. Ponovio je kako nema ništa protiv
regije odnosno da budemo u tome i to je rekao ministrici, ali da Intervencijski plan izdvoji
od toga i dobio je obećanje da će tako biti. Što će se dalje događati, ne zna, jučer je
razgovarao sa županicom koja mu je rekla kako još nema povratnih informacija, naime,
ministrica bi ih trebala primiti. Vjeruje za sve projekte koji su planirani, ne samo za Slunj
već i za sve općine koje su u tome, da bi trebali ići u tome pravcu.
Goran Glavurtić zahvaljuje na odgovoru i moli gradsku upravu da ovo pitanje proslijedi
premijeru i traži pisani odgovor s obzirom da je sva projektna dokumentacija poslana na
nacionalnu razinu.
Nakon što je zaključio „Aktualni sat“ predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović konstatira
da sjednici prisustvuje 14 vijećnika i to: Ivan Bogović, Ivanka Magdić, Milenko Bosanac,
Davor Požega, Dražen Paulić, Igor Piršić, Ivona Piršić, Štefica Sminderovac, Damir
Vuković, Hrvoje Paulić, Dušan Grubor, Zoran Ivšić, Goran Glavurtić i Luka Katić.
Svoj izostanak opravdale su Diana Cindrić i Lidija Obrovac.

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Jure Katić – gradonačelnik, Ivan Požega – zamjenik
gradonačelnika, Zdenka Špelić – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković –
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav,
Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica
Odsjeka za društvene djelatnosti, Irena Mateša – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo,
Ivanka Šebalj – Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, Nikolina Paulić – direktorica KD
LIPA d.o.o. Slunj, i Tone Butina – Radio Slunj.
Zapisničar: Ankica Štefanac.
Predsjednik je za sjednicu predložio dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu i otvorio
raspravu.
Obzirom da se nitko nije javio predsjednik je zaključio raspravu i dao dnevni red na
glasovanje.
Glasovalo je svih 14 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko
vijeće za 38. sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći
Dnevni red
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća
2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje
01.01.-31.12.2020. godine
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2020. godinu
4. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja za 2020. godinu
5. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja za 2020. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za
2021. godinu
8. Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna za 2021.
godinu
9. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava
komunalne naknade u 2021. godini
10. Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za
2021. godinu
11. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2021.
godinu
12. Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja za 2021. godinu
13. Odluka o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja u 2021. godini
14. Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021. godinu
15. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Slunja u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu
16. Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete pružanja komunalne usluge
parkiranja na uređenim javnim parkiralištima
18. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o.
19. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti zemljišta u vlasništvu Grada
20. Odluka o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u
općoj uporabi
21. Odluka o osnivanju prava građenja na k.č. br. 1471/2 k.o. Blagaj
22. Odluka o izboru članova Savjeta mladih
23. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
24. Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 37. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili u materijalima.
Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je Gradsko vijeće, na prijedlog predsjednika, jednoglasno
donijelo zaključak o usvajanju zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća održane dana 03.
ožujka 2021. godine.
2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za
razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje
01.01.-31.12.2020. godine sa detaljnim pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u
materijalima.
Predsjednik Ivan Bogović dao je najprije riječ predsjednici Odbora za proračun i financije
koji je razmatrao Izvješće o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.
Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za proračun i financije izvijestila je Gradsko vijeće
da je Odbor za proračun i financije na sjednici koja je održana neposredno pred sjednicu
Gradskog vijeća razmatrao prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Slunja za 2020. godinu te nakon danih pojašnjenja i provedene rasprave
jednoglasno prihvatio Izvješće i predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u tekstu kako je i
preloženo.
Nakon toga predsjednik daje riječ gradonačelniku.
Gradonačelnik Jure Katić istaknuo je kako je prošla godina bila najuspješnija godina
kako po pitanju realizacije projekata tako i po planiranju proračuna. Podsjeća kako se ušlo
prošle godine sa viškom sredstava od 15 mil.kn jer se pretprošle godine nisu sredstva
mogla utrošiti, ali smo tijekom prošle godine, kada se gleda cijela godina, imali i manjak
7 mil.kn, ali ukupan rezultat prošle godine je višak prihoda koji je prenesen u ovu godinu
u iznosu od oko 8,097 mil.kn. Zadovoljan je sa ovim jer prošlogodišnji proračun je bio
najveći proračun sa najboljom realizacijom i smatra da je taj rezultat vrijedan hvale.
Predlaže da se ovakvo Izvješće prihvati.
U raspravu koju je potom otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik
zaključio raspravu i dao Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Slunja za 2020. godinu na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika nazočnih na sjednici i da je Gradsko
vijeće JEDNOGLASNO usvojilo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine.
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2020. godinu
Tekst Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2020. godinu vijećnici su
dobili uz poziv.
Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za proračun i financije, na poziv predsjednik
Gradskog vijeća, izvijestila je Gradsko vijeće da je Odbor za proračun i financije razmatrao
i ovu Odluku i kao takvu je podržao te predlaže Gradskom vijeću da istu prihvati kako je i
predložena.
U raspravu koju je otvorio predsjednik Gradskog vijeća po ovoj točki nitko se nije uključio
pa predsjednik zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2020. godinu.
4. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa
građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja za 2020.
godinu
Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja za 2020. godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu.
U raspravu koju je otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio pa je
predsjednik zaključio raspravu i Odluku dao na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 12 glasova
ZA i 2 glasa SUZDRŽANA donijelo Odluku o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja za 2020. godinu.

5. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja za 2020.
godinu
Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja za 2020. godinu vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu.
U raspravu koju je otvorio predsjednik Gradskog vijeća nitko se nije uključio pa je
predsjednik zaključio raspravu i Odluku dao na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 12 glasova
ZA i 2 glasa SUZDRŽANA donijelo Odluku o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja za 2020. godinu.
6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu sa
detaljnim pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.
Predsjednik Ivan Bogović dao je najprije riječ predsjednici Odbora za proračun i financije
koji je razmatrao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu.
Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za proračun i financije izvijestila je Gradsko vijeće
da je Odbor za proračun i financije na sjednici koja je održana neposredno pred sjednicu
Gradskog vijeća razmatrao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada
Slunja za 2021. godinu te nakon danih obrazloženja i rasprave jednoglasno prihvatio
Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna i predlaže Gradskom vijeću da ju usvoji u
tekstu kako je i preloženo.
Nakon toga predsjednik daje riječ gradonačelniku.
Gradonačelnik Jure Katić je podsjetio kako je Gradsko vijeće krajem prošle godine
donijelo proračun za 2021. godinu, mada se tada još nije znalo stanje u proračunu u toj
godini, pravo stanje se zna kada prođu svi obračuni, a to je kraj 3. mjeseca pa je tako i
ove godine. Nema, kaže, nekih prevelikih odstupanja, dosta se dobro planiralo, nešto malo
je razlika, ali kada se pogleda stanje općenito i sama pandemija, smatra kako je i po
pitanju proračuna odnosno planiranja za ovu godinu to dobro posloženo. Planirano je
41,8 mil.kn plus višak prošle godine od 8,097 mil.kn tako da je proračuna za ovu godinu
oko 50 mil.kn. Zašto smo išli sa ovim rebalansom sada? Upravo smo htjeli da vidimo kakvo
je stanje iz razloga što mi više nećemo biti tu pa da novo vodstvo grada koje će biti
izabrano 16. svibnja zna na čemu je, kaže. Sada se vidi gdje smo, točno se zna da proračun
koji smo planirali za ovu godinu pokriva ove projekte koji su planirani. Ima nešto malo
tih projekata koje su planirani, ali nema mogućnosti da se ove godine provedu (to je
jedna ulica i nešto malo vezano u Rastokama što treba urediti), ne samo radi financija već
nema projekta. Odustalo se od ulice jer se nismo mogli osloniti na Ministarstvo regionalnog
razvoja, niti na naše prihode, ali ona bi trebala biti prioritetna pa će svakako prvi slijedeći
projekt biti ta ulica. Žao mu je što ovo izvršenje nije još i bolje jer da smo završili Vodene
tajne kako je bilo u planu mi bi skoro više od 90% proračuna ostvarili, ali nada se da će to
biti riješeno, odnosno radovi bi svakako morali biti završeni do kraja godine. Osim projekta
Vodene tajne tu je i projekt parkinga koji je započet prošle godine i ove godine bi ga
trebali završiti, jedan je završen prije par dana, planiran je cjevovod Gornja Glina i Tatar
Varoš, a do kraja godine možda još koji cjevovod ako Hrvatske vode budu spremne pratiti
te projekte. Cjevovod Gornja Glina bitan je iz razloga što je Gornja Glina najnaseljenija, a
nema trenutno do njih vode. Osigurana su i sredstva za vrtić za projektu dokumentaciju
jer imaju namjeru prijaviti još jedan projekt. Što se tiče visećeg mosta kaže kako se za
sada odustalo iz razloga što to neće moći biti izvedivo ove godine budući da je tek donesen
UPU kojim je moguće da se ide dalje u projektnu dokumentaciju, pa su osigurana sredstva
za početak projektne dokumentacije i za otkup zemljišta ukoliko to bude moguće. Posebno
je istaknuo kako je ove godine Turistička zajednica teret za proračun, ne samo njihovo
redovno funkcioniranje nego i projekt Vodene tajne jer su oni partneri u projektu, upali su
u probleme, njih je najviše zadesila pandemija, nemaju svojih prihoda, a pošto je naš
projekt, moramo odvojiti i za to određena sredstva. Kada je u pitanju Osnovna škola ove
godine su za njih odvojili sredstva za pribor i radne bilježnice i za produženu nastavu koja
bi trebala zaživjeti na jesen. Kod kupališta je završen sanitarni čvor, a osigurana su

sredstva za rampu za invalide, za uređenje šetnice jer je to fazni projekt. Što se tiče javne
rasvjete iznosi kako je nešto ostalo od prošle godine što će se završiti ove godine, odnosno
ovih dana se već završava, sredstva su planirana pa bi kompletna javna rasvjeta bila led
rasvjeta jer računi koji dolaze za javnu rasvjetu koja je lani izmijenjena su 50% manji.
Nadalje, Komunalcu su isto osigurana određena sredstva i za vodu i za odvodnju, najveća
sredstva idu za cjevovod, a isto tako i za aglomeraciju koja je planirana, projektnu
dokumentaciju prati grad. „Htjeli smo da novom vodstvu grada i novom vijeću ne ostavimo
nešto da nije moguće i sve što ovdje piše, sve je moguće i to bi trebalo tako i dovršiti.
Nova ekipa koja dođe na čelo grada imat će jasnu sliku, a ne kao kada sam došao prvi
puta u Grad, odmah smo morali pristupiti rebalansu, jedno jer ne znaš s čime ćeš
raspolagati, a drugo isto tako zadesi te nešto za što nisi spreman. Ovaj puta nova ekipa bi
trebala odmah biti spremna od prvog dana pratiti naše planove u proračunu. Gradska ekipa
kojoj ja zahvaljujem na suradnji, oni su ti koji to i rade, neće dozvoliti da ide drugačije
nego kako mora ići. Ja kažem ponovo gradska uprava je ta koja to i radi, mi smo svi dolazni
i prolazni, a oni su tu koji ostaju, dakle 16. ili 18. 5 oni i dalje ostaju raditi, a mi ćemo se
vjerojatno malo izmiješati. Manje je vijećnika, 13, a gradonačelnica neće imati ni
zamjenika, no neće imati problema jer je tu stručna ekipa u gradu koja njoj neće niti
dozvoliti da radi što hoće, imat će vjerojatno svojih ideja, ali kada je struka u pitanju ona
je tu čitavo vrijeme. Još jednom predlažem da prihvatite ovaj rebalans jer s ovim
rebalansom dajem jasnu sliku svima koji iza nas dolaze i ostaju raditi“, zaključio je
gradonačelnik
U raspravu koju je potom otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik
zaključio raspravu i dao Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021.
godinu na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika nazočnih na sjednici i da je Gradsko
vijeće sa 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu.
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Slunja za 2021. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja
za 2021. godinu s pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik zaključio
raspravu i dao Odluku na glasovanje.
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova
ZA i 3 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu.
8. Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna
za 2021. godinu
Odluku o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna za 2021. godinu
vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim obrazloženjem.
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik zaključio
raspravu i dao Odluku o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna za
2021. godinu 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 izmjenama Programa korištenja namjenskih
prihoda Proračuna za 2021. godinu.
9. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz
sredstava komunalne naknade u 2021. godini
Odluku o izmjeni Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava
komunalne naknade u 2021. godini sa obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.

Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz
sredstava komunalne naknade u 2021. godini.
10.Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja
za 2021. godinu
Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2021.
godinu sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za
2021. godinu.
11.Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za
2021. godinu
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2021. godinu s
obrazloženjem dana je vijećnicima uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na glasovanje.
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 Programa javnih potreba u
sportu Grada Slunja za 2021. godinu.
12.Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Slunja za 2021. godinu
Odluku o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Slunja za 2021. godinu s pisanim pojašnjenjem vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić se osvrnuo na obrazloženje odluke gdje pod člankom 2. u zadnjoj
rečenici piše „obzirom se ne planira modernizacija ulice Radoslava Lopašića brišu se
planirana sredstva u iznosu od 1,1 mil.kn za tu namjenu“ i pita gradonačelnika zašto se
odustaje od modernizacije Ulice Radoslava Lopašića. Smatra da je ta ulica u najlošijem
stanju u gradu gdje je doslovno rupa na rupi. Drugo pitanje se odnosi na obrazloženje
Odluke iz članka 6. gdje piše da su smanjena planirana sredstva za radove modernizacije
javne rasvjete sa 505.000 kn na 280.000, a ukidaju se i inicijalna sredstva koja su
namijenjena za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na županijskoj cesti u
Podmelnici u iznosu od 100.000 kn iz razloga što se ne očekuje provedba radova ove
godine. Negdje na početku mandata postavio je pitanje zašto se smanjuju planirana
sredstva za modernizaciju javne rasvjete kada ona na dnevnoj bazi stvara uštede pa ga
ponavlja i sada. Treće pitanje se odnosi na ukidanje sredstava koja su namijenjena za
izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u Podmelnici gdje je gradonačelnik naveo
razlog da se ne očekuje provedba radova ove godine pa je tu rekao kako je pitanje
županijske ceste kroz Podmelnicu postavio ravnatelju ŽUC-a na županijskoj sjednici i iz
odgovora se da zaključiti kako će se krajem ove godine ishoditi građevinska dozvola te
početak radova, a ove godine se sve trebalo uskladiti sa PP koji se relativno dugo čekao
jer se Grad Slunj uključio nakon 3 faze pripreme projektne dokumentacije sa izgradnjom
odvodnje, nove vodovodne mreže i nove rasvjete. Također je odgovorio da je kompletna
projektna dokumentacija od strane projektnog biroa Sava poslana na lokacijsku dozvolu
nakon čega ide parcelacija i otkup zemljišta pa stoga ne vidi razlog ukidanju ovih planiranih
sredstava i molim obrazloženje.
Gradonačelnik Jure Katić u odgovoru za Lopašićevu ulicu iznosi kako je svakako želja da
se ide krajem godine, ali se ne zna što će se događati u slijedećoj godini, a kako nisu
započeli radovi moralo se odustati jer nema dovoljno sredstava jer, bez obzira koliko god
se govori da ima prihoda, ipak su nam znatna sredstva umanjena. Za tu se ulicu planiralo
da bi zajedno sa Ministarstvom regionalnog razvoja mogli nekako prikupiti sredstva, ali
kad se vidjelo da nema tih sredstava nisu se radovi niti započinjali. Zna da je ta ulica
najlošija, ali još uvijek koriste tu ulicu veliki kamioni pa je tu malo i strah da bi je napravili,
pa bi je kamioni ponovo mogli uništiti. Ponovio je kako će ta ulica vjerojatno biti prva na

redu od nekih projekata koji budu u Gradu u narednom razdoblju. Što se tiče rasvjete i
smanjenja sredstava rekao je kako je to iz razloga što ne možemo po zakonu ove godine
bez javne nabave, a ne vidi razloga da se ide na javnu nabavu jer bi se to onda otegnulo
i boje se da se to ne bi ove godine mogao niti realizirati. Stoga je odlučeno da se ide na
jedan drugi način i to sa izvođačem koji je do sada postavljao javnu rasvjetu, ugovorilo
se da se zamjeni preko 100 lampi (treba nam oko 120 lampi) koliko se može po zakonu
osigurati i financirati ove godine, a da se ne ide na javnu nabavu i time se to pokrilo pa
su zato sredstva smanjena. Što se tiče projekta Podmelnica, taj projekt se prati, sva
sredstva koja su potreba i za Komunalac i javnu rasvjetu, Grad prati i osigurava sredstva.
Naglasio je kako taj projekt neće stajati radi nas, planirano je upravo onoliko koliko se i
trebalo i za sada to ostaje tako.
Goran Glavurtić je još dodao kako je gradonačelnik spomenuo kod kod Ulice Radoslava
Lopašića da su se očekivala sredstva Ministarstva regionalnog razvitka pa pita da li je to
isto ministarstvo na čijem čelu je gđa Tramišak.
Gradonačelnik odgovara da je, ali dodaje kako nismo ušli u obzir ove godine, ne zbog
toga da nas je sada ministrica uzela na zub već jednostavno nismo prošli na tom natječaju.
Goran Glavurtić iznosi kako samo zbog ova tri razloga opravdava svoj glas suzdržan
kod rebalansa jer ovo smatra jako bitnim stvarima u Gradu Slunju i žao mu je što neće biti
realizirano u ovoj godini. Nada se da ćemo imati prostora ukoliko ŽUC uspije ishoditi
građevinsku dozvolu i krenuti krajem godine u tri faze s realizacijom projekta ceste kroz
Podmelnicu da ih se prati sa odvodnjom, vodovodom i javnom rasvjetom.
Gradonačelnik odgovara da će tako sigurno biti, s njima je stalno u kontaktu i u
projektiranju i kompletno u izvođenju radova će ih se pratiti.
Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je dao Odluku o izmjeni i dopuni Programa
građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja za 2021. godinu na
glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 12
glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja za 2021. godinu.
13.Odluka o izmjenama i dopuni Programa
održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini
Odluku o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Slunja u 2021. godini uz pisano obrazloženje vijećnici su dobili uz poziv.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić je ukazao na pogrešku u obrazloženju i tražio da se to prije glasovanja
ispravi. Naime, u obrazloženju odluke piše: “Za održavanje nerazvrstanih cesta bilo je
ukupno predviđeno 2.961.000,00 kn, te se povećava na iznos 2.576.000,00 kn“, ako su
iznosi točki, a pretpostavlja da jesu, onda se ne povećava već se smanjuje.
Ivanka Šebalj se ispričala za grešku i potvrdila da treba stajati da se iznos smanjuje.
Zdenka Špelić se složila da se tekst ispravi i pojasnila je kako obrazloženje nije sastavni
dio odluke o kojoj se glasa.
Nakon što se drugi vijećnici nisu javili za raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao Odluku
na glasovanje.
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 dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini.
14.Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021. godinu
Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021. godinu vijećnici su dobili
uz poziv.
Otvorena rasprava.
Ivona Piršić iznosi kako je već nekoliko puta postavljala pitanje što je sa Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Slunja i
obzirom da je ovo zadnja sjednica zanima ju kada se može očekivati natječaj kojeg bi
trebao raspisati Grad.

Irena Mateša odgovara da je pred nekoliko dana dobivena suglasnost Ministarstva na
naš program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i da će se uskoro moći raspisati
natječaj, ali je potrebno prije toga imenovati povjerenstvo za odabir ponuda. Kako je ovo
zadnja sjednica Gradskog vijeća treba se sačekati da se konstituira novo Vijeće koje će
imenovati povjerenstvo i tek će se tada moći raspisati natječaj.
Kako po samom Programu potpora poljoprivredi za 2021. godinu nije bilo pitanja
predsjednik je zaključio raspravu i dao Program na usvajanje.
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Program potpore poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021. godinu.
15.Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Slunja u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinu
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Slunja u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda za 2020. godinu na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Slunja u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu.
16.Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Odluku o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja vijećnici su dobili uz
poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja.
17.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete pružanja
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima
Odluku o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete pružanja komunalne usluge
parkiranja na uređenim javnim parkiralištima zajedno sa Općim uvjetima vijećnici su dobili
uz poziv.
Prije rasprave Anđelka Jurašin Vuković, pročelnica Upravnog odjela predložila je izmjenu
u članku 27. Općih uvjeta na način da Opći uvjeti stupaju na snagu prvi dan od dana objave
tako da bude identično sa prethodnom odlukom i da može ići dalje u postupak.
U raspravu koju je potom otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik istu
zaključio i dao Odluku o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete pružanja komunalne
usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete pružanja komunalne
usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima.
18.Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje KOMUNALNOM DRUŠTVU
LIPA d.o.o.
Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zaduživanje KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA
d.o.o. zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Zoran Ivšić pita koliko će građanima poskupjeti odvoz smeća zbog naručivanja novih
vozila u vrijednosti četiristo tisuća kuna.
Nikolina Paulić odgovara da građanima neće ništa poskupjeti, ti kamioni nemaju veze
s odvozom otpada, ta nabava je zamjena postojećih kombi vozila koji su 5 godina stari, a
isto su nabavljeni putem financijskog leasinga koji je izišao. Namjera im je ta 2 stara kombi
vozila prodati čime će pokriti učešće u kupnji novih vozila, a kupuju nova 2 vozila da
izbjegnu sve troškove održavanja koji nastaju zbog starosti vozila. Ta vozila ne terete
skupljanje i odvoz komunalnog otpada nego su za pogrebe, za održavanje zelenih javnih
površina i ostalih djelatnosti koje LIPA obavlja mimo odvoza opada.

Nitko se više nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na
usvajanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zaduživanje KOMUNALNOM DRUŠTVU
LIPA d.o.o.
19.Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti zemljišta u vlasništvu
Grada
Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti zemljišta u vlasništvu Grada zajedno sa
pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti zemljišta u vlasništvu Grada.
20.Odluka o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u općoj uporabi
Odluku o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi vijećnici su dobili u materijalima.
Otvorena rasprava.
Goran Glavurtić moli obrazloženje odluke stanovnicima Donjeg Lađevca. Ljudi su tamo
privatnim donacijama gradili mrtvačnicu kako ne bi morali plaćati korištenje iste pa pita
kakva je namjera ove odluke, što će ona u konačnici donijeti.
Sandra Modrušan odgovara da je donošenje ovakve odluke obveza po Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, da bi se uopće krenulo u izradu geodetskog elaborata kojim
bi se utvrdio izgled groblja mora se donijeti odluka, odnosno geodetski elaborat se ne
može donijeti bez ovakve odluke.
Gradonačelnik Jure Katić je dodao kako ovo i nema toliko veze sa njihovom mrtvačnicom
koji su oni izgradili svojim sredstvima, a nešto je i Grad učestvovao u izgradnji te
mrtvačnice u to vrijeme kada je bila građena. Osobno smatra da bi i njima bilo puno lakše
da to predaju LIPI kao i svi drugi jer i Cvitović je gradio isto mrtvačnicu kao i Nikšić.
Ponavlja kako je ova odluka vezana za prostor groblja i tih čestica oko toga na kojoj je i
mrtvačnica koja je legalizirana. Vjeruje da sami mještani neće moći tu mrtvačnicu
održavati niti će moći nešto u nju ulagati jer više neće prikupljati sredstva, a rekao je kako
tu dolazi i do raskola između MO Lađevac i Furjan. Ne želi se u to previše uplitati, neće
Grad to njima oteti na neki način kako oni to zamišljaju, ali vjeruje da će to doći
zakonskom obvezom kad-tad, a sada neka bude kako oni smatraju da treba biti.
Goran Glavurtić konstatira da je znači intencija odluke da se u konačnici preda na
upravljanje KD LIPA koje bi održavalo samu mrtvačnicu odnosno cijelu tu česticu
objedinjenu i zahvaljuje na odgovoru.
Gradonačelnik je dopunio da ne samo da bi preuzela LIPA mrtvačnicu već bi ju i uredili
kao i sve druge mrtvačnice, uredili su
i okoliš mrtvačnice i sve drugo, ali u samu
mrtvačnicu nisu dirali jer oni to nisu dozvoljavali, ali ako se to preda LIPI onda će ona
voditi o tome računa, pogotovo zimi što je sada veliki problem.
Predsjednik je zaključio raspravu i dao Odluku na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u
općoj uporabi.
21.Odluka o osnivanju prava građenja na k.č. br. 1471/2 k.o. Blagaj
Odluka o osnivanju prava građenja na k.č. br. 1471/2 k.o. Blagaj vijećnicima je dana u
materijalima
U raspravu se nitko nije uključio pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o osnivanju prava građenja na k.č. br. 1471/2 k.o. Blagaj.

22.Odluka o izboru članova Savjeta mladih
Izvješće o rezultatima javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih
kojeg je sastavio Odbor za izbor i imenovanje vijećnici su dobili u materijalima.
Predsjednik poziva pročelnicu da upozna Gradsko vijeće sa daljnjom procedurom oko
izbora članova Savjeta mladih.
Zdenka Špelić iznosi kako je slijedom Izvješća o rezultatima javnog poziva Odbor za izbor
i imenovanje potvrdio listu kandidata, napravio provjeru svih prijava i prijedloga da li
udovoljavaju odredbama i Zakonu o savjetu mladih i naše odluke. Dalje slijedi izbor
članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem, svi kandidati koji su na listi na glasačkom
listiću posloženi su po abecednom redu, bira se 5 osoba jer je broj članova Savjeta 5 s
tim da se i po Zakonu i po Odluci kada se zaokružuje za člana, istovremeno je izabran i
njegov zamjenik.
Otvorena rasprava.
Zoran Ivšić pita, ako se zaokruži manje od 5 članova, da li je to nevažeći listić.
Zdenka Špelić odgovara da nije, ali je nevažeći listić ako se zaokruži više od 5 kandidata.
Predsjednik je potom zaključio raspravu i predložio da se krene s glasovanje.
Glasački listići podijeljeni su vijećnicima.
Nakon što su vijećnici glasovali, prebrojani su svi glasački listići pa predsjednik Gradskog
vijeća konstatira da je svih 14 glasačkih listića važećih i poziva pročelnicu da iznese
rezultate glasovanja.
Zdenka Špelić iznosi rezultate glasovanja:
Kandidatkinja br. 1. Valentina Bogović dobila je 10 glasova
Kandidatkinja br. 2. Karolina Jurčević dobila je 11 glasova
Kandidat br. 3. Jurica Katić dobio je 7 glasova
Kandidat br. 4. Matej Medved dobio je 8 glasova
Kandidatkinja br. 5. Matea Obajdin dobila je 12 glasova
Kandidatkinja br. 6. Anamarija Stipetić dobila je 1 glas
Kandidatkinja br. 7. Bora Šehaj dobila je 12 glasova.
Prema iznesenim rezultatima glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće
donijelo Odluku o izboru članova Savjeta mladih u slijedećem sastavu: Matea Obajdin,
Bora Šehaj, Karolina Jurčević, Valentina Bogović i Matej Medved zajedno sa svojim
zamjenicima.
23.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora vijećnici su dobili
u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
24.Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora
Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih
odbora vijećnici su dobili u materijalima.
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je glasovalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno
usvojilo Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je ovim iscrpljen dnevni red sjednice, a prije
samog zaključivanja sjednice dao je riječ gradonačelniku.
Gradonačelnik Jure Katić je, obzirom da je ovo zadnja sjednica i da se bliže izbori,
iskoristio prigodu i zahvalio se na suradnji koju je imao ove 4 godine. Smatra da su svi
bili konstruktivni, korektni i da su se sve odluke koje su se donosile, donosile u interesu
grada i naših sugrađana. Grad je, kako kaže, vodio onako kako je znao i mogao, a gradska
uprava je ta koja je podnijela veliki teret u tome svemu. On kao gradonačelnik, njegov

zamjenik i vijećnici su ti koji provode politiku i tako se i radilo protekle 4 godine i jako je
time zadovoljan, puno se napravilo, a da li će sugrađani biti zadovoljni vidjet će se nakon
izbora. Smatra da je proračun stabilan, da je grad stabilan, odnosno proračun je bio
stabilan od prvog trenutka kada je došao još od g. Bogovića, preko Rendulića, zatekao je
pozitivan rezultat u gradu, rezultat pozitivan se povećavao i niti jednog trenutka nije se
došlo u situaciju da je Grad bude u problemima, da se Grad financijski ne može pokriti
odnosno da se nije pratio proračun. Ispričao se ako je nekog uvrijedio u ove 4 godine,
nije mu to bila namjera da nekog na osobnoj razini uvrijedi. Smatra da je sve bilo u interesu
grada i s njegove i sa strane vijećnika, možda je ponekad bilo i povišenih tonova, ali sve
u svemu osobno nema zamjerke niti za bilo koga od vijećnika u ovom sazivu. Još jednom
se u svoje ime, u ime zamjenika zahvalio ljudima u upravi, jer to je mala uprava, ali gdje
god je došao svatko je pohvalio tu upravu jer to je jedna stručna ekipa kojoj je vjerovao
od prvog trenutka. Spomenuo je kako mu je još g. Bogović govorio da je tu struka u
redu i da ta ekipa tu treba ostati i moramo na njih paziti, niti jednog trenutka nije sumnjao
u gradsku upravu kao što niti oni nisu sumnjali u njega, bilo je nekada da se o nečemu i
porječkalo, ali nije bilo razmimoilaženja. Poželio je na kraju u svoje ime i u ime svog
zamjenika svima puno uspjeha u radu, zdravlja, sreće i uspjeha na izborima. Vjeruje da
će on biti i dalje u vijeću jer je nositelj liste HDZ-a, biti će vijećnik, gradonačelnik je bio 7
godina i mišljenja je da su 2 mandata da svatko odradi dovoljni jer to su ipak velike
obaveze. Kako su i on i zamjenik bili volonteri ove 4 godine smatra da su i time pomogli
gradu jer ga nisu puno koštali.
Predsjednik Gradskog vijeće također se zahvalio gradonačelniku i gradskoj upravi koji su
dali truda u pripremi sjednica. Zahvalio se i svim vijećnicima, vjeruje da su ove 4 godine
surađivali korektno, a ako je možda i bilo nekih nesuglasica, uvjeren je da je to bilo sve u
interesu i razvoja grada Slunja i stvaranju boljih uvjeta za sve nas koji ovdje živimo. U
takvom uvjerenju, a vjeruje da će tako biti i ubuduće, složio se s svim što je gradonačelnik
rekao, da se u ove 4 godine puno napravilo u gradu Slunju i da su se stvorili preduvjeti
za daljnji razvoj i napredak. Svima koji izlaze na izbore želi dobar uspjeh, želi da kampanja
bude iskrena, korektna, konkretna, poštena, a narod će odlučiti kome će dati povjerenje
i kome će dati glas i tko će u budućem razdoblju upravljati gradom i samom ovom
zakonodavnom vlašću u gradu. Još jednom se zahvaljuje svima na suradnji i želi svima
puno osobnog i poslovnog uspjeha i zaključuje rad sjednice u 15,15 sati.
IZVOD SASTAVILA
Ankica Štefanac

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Bogović

