
Zapisnik 

 

sa 7.  sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane  dana 14. 12. 2021. godine u kino 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta  Slunj.  

Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić, pozdravio 

gradonačelnicu,  vijećnike,  predstavnike stručnih službi Grada i medija te građane  koji 

prate sjednicu Vijeća.   

AKTUALNI SAT 

Željko Lustig nema pitanja već želi iznijeti neke konstatacije. U  6 mjeseci od kada 

zajedno rade vjeruje da su ga već upoznali do sada  da ne priča puno nego pita određene 

stvari, pa sada na kraju godine želi postaviti  pitanje, ali cjelokupno, što se odradilo od 

onih stvari o kojima je  do sada pitao, da li se odradilo nešto ili nije i molio je, ako može, 

pisani odgovor. Radi se  o reviziji  u Turističkoj zajednici, o zastavi na Ininoj pumpi i o 

našem programu  ili planu razvoja našeg inkubatora ili poslovne zone. Ponudio je ujedno, 

ako treba neka pomoć oko svega, a pričalo se prošli puta da bi valjalo nekog velikog giganta 

dopeljati, ako treba dopeljat će ga, samo neka mu se kaže da treba. Ujedno je molio i broj 

telefona stručnih osoba koje rade na tom razvojnom planu da ih može kontaktirati i ponuditi 

im pomoć ako treba.  

Gradonačelnica Mirjana Puškarić je u vezi ovih komentara g. Lustiga  rekla  da su na 

pitanja koja je postavljao  tijekom proteklih sjednica i davani odgovori,  oni su konstatirani 

i po njima su se stvari i realizirale i smatra i da su na sve njih odgovorili, odnosno vijećnici 

su dobili  odgovore što se tiče vode, sve  stvari što se tiče revizije su u tijeku, a što se tiče 

zastave prema Ini je upućen dopis. Što se tiče samog programa inkubatora on teče svojim 

tijekom, bio je i na javnoj raspravi prije 2 tjedna, građani su bili pozvani da se upoznaju s 

njim, bila je otvorena mogućnost prisustvovanja izlaganju i ideja i idejnog plana koji je u 

ovom trenutku u izradi. Radi se o tome, kaže,  da su to  stručne službe i projektantske 

kuće koje na temelju  otvorenog razgovora i  javne komunikacije sa građanima, rade 

projekte.   

Na pitanje predsjednika Vijeća je li zadovoljan odgovorom, g. Lustig se izjasnio da je. 

Nakon završetka „Aktualnog sata“    predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje svih 14  

vijećnika i to: Jure Katić,   Milenko Bosanac, Diana Cindrić, Ivanka Magdić,  Ivan Bogović, 

Vesna Rendulić, Igor Piršić, Jelena Požega, Damir Vuković,   Marko Skukan, Hrvoje Paulić, 

Lidija Obrovac, Željko Lustig i Goranka Mandić.    

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, Marija Vukošić – voditeljica 

Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo 

i društvene djelatnosti i Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalni sustav..  

Zapisničar: Ankica Štefanac. 

Predsjednik je za sjednicu predložio dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu i dopunom  

s točkom 19. - Odluka o Izmjeni Odluke o visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Slunj koja je vijećnicima podijeljena na klupe. 

Obzirom da više nitko nije imao novih prijedloga za izmjenom ili dopunom dnevnog reda,  

predsjednik je dopunjeni dnevni red dao na  glasanje. 

Glasalo  je svih 14 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

za 7.  sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći   

 

 

Dnevni red 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja  

2. Proračun Grada Slunja za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu 

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu  

4. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2022. godinu  

5. Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2022. godini 

6. Program javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2022. godini  
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7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. 

godini 

8. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. 

godini 

9. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2022. godini 

10. Odluka o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava komunalne 

naknade u 2022. godini 

11. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja 

12. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu 

13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Slunja 

za razdoblje 2022. – 2025. godine 

14. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu 

15. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2021. 

godinu 

16. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Slunja u 2021. godini 

17. Odluka o usvajanju Plana upravljanja  imovinom Grada Slunja za 2022. godinu 

18. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2022. godini 

19. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja Knjižnice i  

čitaonice Slunj  

 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Slunja  

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća dostavljen je vijećnicima uz poziv. Primjedbi na 

zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje. 

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

donijelo  Zaključak o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća održane 30. 

studenoga 2021. godine. 

 

2. Proračun Grada Slunja za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. 

godinu 

Prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa detaljnim pisanim obrazloženjem. 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za proračun i financije da podnese izvješće 

Odbora. 

Vesna Rendulić, predsjednica Odbora iznijela je stav prema kojem se sva tri člana Odbora 

slažu sa prijedlogom Proračuna i predlažu Gradskom vijeću da ga se kao takvog usvoji.  

Predsjednik potom poziva gradonačelnicu kao predlagateljicu proračuna za kraći uvod po 

prijedlogu Proračuna.  

Gradonačelnica Mirjana Puškarić  na početku ja istaknula kako je   Proračun  težak 

60.923.340 kn, a kako se radi  o novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. godina,  u 

proračunu je dotaknuto dosta projekata posebice kapitalnih koji se tiču te nove perspektive 

u koju ulazimo. U proračun ulaze poglavlja od kojih je on sastavljen, a glavna  su: redovito 

podmirivanje ugovorenih obveza, sredstva za prioritetne kapitalne projekte, sredstva za 

korisnike proračuna, unapređenje gospodarstva, poljoprivrede i turizma, projekti u 

području školska, predškolskog odgoja, socijalna skrb i demografija, projekti u području 

zaštite okoliša i projekti koji doprinose kvaliteti življenja u našem gradu. Prihodi su 

sastavljeni od prihoda od poreza, od pomoći, od imovine, od pristojbi i naknada, donacije, 

prihod od prodaje imovine, a tu su i prihodi  proračunskih korisnika, tj. Dječjeg vrtića, 

Pučkog otvorenog učilište i Knjižnice i čitaonice. Što se tiče samih rashoda ukratko  je 

naglasila ključne cjeline kao što su: veći kapitalni projekti Grada Slunja, redovite potpore 

korisnicima, gospodarstvo, ostali programi, Dječji vrtić Slunj i sa svojim novim projektima 

i sa glavnim djelovanjem i Pučko otvoreno učilište Slunj. Naglasila je kako se u  Proračun   

pokušalo staviti sve ono što se iduće godine očekuje za realizirati i vjeruje  da će biti puno 

izazova jer prihodi ne rastu, a rashodi i potrebe svih su svakim danom sve veće, ali unatoč  
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tomu nastojalo se zadovoljiti potrebe koliko se moglo. S  druge strane nastojalo se gledati 

i u kapitalne projekte, ali i u novu financijsku perspektivu europskog financiranja i novog 

mehanizma jer, kaže,   moramo biti svjesni  svi zajedno da moramo uhvatiti projekte koji 

se još tu nude.  

Nakon ovog uvoda od strane gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

Damir Vuković konstatira da je  proračun dosta ambiciozan s jedne strane, a s druge 

strane dosta je i realan  pa se nada da će biti dosta te realizacije. Pitao je na Odboru za 

proračun i financije o vlastitim prihodima grada koji su   17 mil. kn  bez fiskalnog 

poravnanja, a  zanimalo ga je koliko iznose plaće djelatnika Grada, Dječjeg vrtića, Pučkog 

učilišta pa je dobio podatak da to  sve zajedno iznosi 13% od ukupnog proračuna odnosno 

oko 6,8 mil. kn. Vezano uz program  zaštite okoliša pita  kada će Babina gora biti 

realizirana, a vidio je da se za sanaciju Pavlovca planira preko 3,5 mil.kn, dok  odvoz 

otpada u Rakovicu iznosi godišnje 50.000 kn što znači, kada bi te iznose podijelili, ispada 

da bi samo za cijenu sanacije mogli u Rakovicu odvoziti otpad 108 godina bez ikakvih 

problema i bez kazni. Uočio je da je opet planirano za LIPU za opremu 750.000 kn, za 

kante za razvrstavanje otpada pa pita koliko je to kanti, po kojoj cijeni odnosno traži 

pojašnjenje oko toga. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić  po pitanju zaštite okoliša odnosno Babine gore 

odgovara da je to projekt naše županije koji je najavljen za 2023. godinu, to bi bilo 

objedinjeno odlagalište otpada u našoj županiji za sve lokalne samouprave, a bilo bi i  

najcjelovitije rješenje i ono čemu svi mi težimo i što smo na kraju krajeva  dužni i 

suportirati. Bez obzira na to, dužni smo sanirati odlagalište Pavlovac koje je bilo 

eksploatirano dugi niz godina i po pitanju toga  u samoj projekciji proračuna mogu se  

vidjeti sredstva jer se  u siječnju raspisuje natječaj koji se tiče sanacije odlagališta, projekt 

je spreman i na natječaj se kanimo kandidirati. Naglasila je kako to nije nešto što bismo 

htjeli, to je naša obveza. Vezano uz  troškove odlaganja komunalnog otpada u Općini 

Rakovica stanje je takvo da oni imaju dozvolu za puniti samo 2 kazete za koje je izgledno 

da neće moći trajati dugi niz godina, tako da sanacija i cjelovito rješenje na Babinoj gori 

je nešto što nam je potrebno i što se priželjkuje. Oko iznosa za nabavu kanti od  750.000 

kn odgovorila je kako se radi o projektima, naime,  u slijedećoj godini stupaju na snagu 

zakoni vezano uz  odvajanje  otpada pa će biti puno govora o tome, a sama nabava kanti 

ide i kroz projekte i kroz uštedu obzirom da  LIPA tromjesečno mora kupovati vreće koje 

građani koriste za odvajanje komunalnog otpada, a ovo bi bilo dugogodišnje rješenje  i 

ušteda i također će se kandidirati  kroz određene projekte i sufinanciranje preko Fonda za 

zaštitu okoliša. 

Anđelka Jurašin Vuković je dodala kako su iz LIPE sugerirali da imaju jako velike 

troškove za kupovinu vrećica koje se dijele domaćinstvima odnosno da bi bilo jeftinije 

nabaviti  baš kante za papir i za plastiku i zato su sredstva planirana u proračunu. LIPA se 

planira  kandidirali na natječaj Fonda gdje bi Fond  sufinancirao nabavu  sa 80% sredstava, 

a drugi dio financirala bi  LIPA iz razloga što ne bi davala novce za nove vreće, ti novci bi 

se uložili u kante, dok bi ušeće  Grada  bilo oko 20.000 kn. Naglasila je da je takav plan, a  

izvršenje će se vidjeti. 

Hrvoje Paulić  traži da se malo objasni da javnost zna i da ljudi čuju   koja je svrha Pučkog 

otvorenog učilišta, što je njihov zadatak, s čim se oni bave, što oni prihoduju.  

Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara kako je  svrha Pučkog otvorenog učilišta  

organizacija  manifestacija i djelovanje upravo ovog prostora ovdje i  misli da smo tu na 

dobrom tragu jer u petak počinju i zvanično projekcije  3D. Iako nije vrijeme obzirom na 

COVID koji nalaže i mjere i prevencije,  počinje se sa kino projekcijama u  manjem   

obuhvatu i sa punim oprezom se tome prilazi, a vodi se i računa  da tim projektima ne 

budu u gubitku  već na nekoj relativnoj nuli.  Također se  trenutno razgovara  i o tome što 

su nam ciljevi,  a obzirom da imamo i novu ravnateljicu, promišlja se   o  programima 

prekvalifikacije u suradnji sa Pučkim učilištem i sa Srednjom školom. Dodala je kako je 

danas razgovarala i sa  dožupanicom  jer priprema se  jedan sastanak da se vidi u 

narednom razdoblju koje su mogućnosti jer to bi  zaista bio jedan pravi profil djelatnosti  

ove ustanove. U narednom razdoblju također, obzirom na mehanizam od 7 godina o čemu 

se  razgovara, ima najava  da će iz  europskih fondova biti mogućnosti financiranja 

prekvalifikacija ne samo ljudi koji su nezaposleni već i onih koji rade, a imaju želju ili bi 
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htjeli promijeniti neko svoje zanimanje. Ovo je jedna ustanova koja ima svoje mogućnosti 

i sigurno da ćemo i mi sa svoje strane, a i građani i vi kao vijećnici moći u budućnosti 

kreirati i neke druge aktivnosti, zaključila je. 

Damir Vuković zbog građana moli  još pojašnjenje vezano uz iznos  od  90.000 kn za 

troškove konzultanata koji rade na savjetovanju i pripremi natječajne dokumentacije te za 

trošak od 180.000 kn za  održavanja programa, zanima ga što to obuhvaća i mora li biti 

tolika cifra i što se može napraviti da se to smanji. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara kako se iznos od 180.000 kn odnosi na  

održavanje softvera i sustava koji pomažu održavanju računovodstvenih programa i svih 

sustava koje  unutar administracije i birokracije moramo imati, upravljanje webom, 

računalni programi, sada će ići i transparentnost, priprema se i digitalizacija uredskog 

poslovanja. Vjeruje kako  ljudi i u privatnom životu ne mogu  više funkcionirati  bez toga, 

a kamoli firme koje realiziraju mnoge programe i projekte, a da bi ih mogli održavati moraju 

imati  upravljačke sustave. 

Marija Vukošić dodaje kako je gradonačelnica  rekla sve što je i trebala reći i ponovila 

kako se sredstva u iznosu od  165.000 kn  troše  za održavanje svih sistemskih  programa 

koji se koriste  u radu, a to su programi od naplate prihoda koje grad naplaćuje, 

računovodstveni programi, programi za obračune  plaća, GIS program, evidencije imovine, 

te novi koji dolaze  kao npr. digitalizaciju uredskog poslovanja, transparentnost. Naglasila 

je kako zakoni jednostavno obvezuju na  neke stvari i da bi išli u korak s vremenom, 

moramo  angažirati programerske kuće koje daju  programe, ali se mora plaćati održavanje 

tih programa i došlo se sada do  razine 165.000 kn. 

Marko Skukan  ima jednu kritiku u vezi proračuna, a  nazvao bi je opstanak grada po 

pitanju stanovništva. Svi smo svjedoci opadanja stanovništva, a kako u proračunu nije  

nigdje ništa po tom pitanju vidio,  njegovo je pitanje što se poduzelo po pitanju  mlađih 

naraštaja, mladih bračnih parova, pomoć u stanovanju, zapošljavanje i dr. Smatram da bi 

trebali uspostaviti jednu zdravu komunikaciju sa OPG-eovcima, sa firmama, sa malim 

obrtima, sa svima jer,  kaže,  naši brodovi bi trebali ići u istom smjeru, isti nam je cilj. 

Crveno svijetlo po tom pitanju svijetli odavno i stoga bi  nešto i sam Grad trebao iz svog 

proračuna izdvojiti i raditi po tim pitanjima, a onda se  nadovezati na fondove i slično, 

zaključio je g. Skukan.  

Gradonačelnica Mirjana Puškarić je, što se tiče problematike o kojoj je vijećnik govorio, 

rekla kako se  u  proračunu i u ovoj godini nastojalo nešto malo pokrenuti  kod poticanja 

poduzetništva, poljoprivrede. Sredstva su skromna, ali su u proračunu predviđena i za 

poticanje  poljoprivrede u smislu pomoći mladim OPG-eovcima, pomoći mladima koji bi se 

uključili u  otvaranje novih obrta. U tom smislu zamišljeno je da  odjel za gospodarstvo 

raspiše natječaj sa uvjetima i da na neki način to bude ili neka jednostavna oprema ili 

alatke koje bi  pomogla našim mladima ili OPG-ovcima koji su u nastanku, a isto tako i 

poljoprivrednicima. Spomenula je kako se  ove godine  nastojalo pomoći i našem  

autoprijevozniku koji je imao opasnost od ukidanja linije zbog COVID i zbog nemogućnosti 

prijevoza većeg broja ljudi, a to će se  nastavit  i u idućoj godini dok je ovakvo stanje sa 

covidom na snazi. Što se tiče  mogućnosti stambenog zbrinjavanja  mladih obitelji ili 

revitalizacije tog dijela,  promišlja se i o tome i u tijeku je  otkup određene kvadrature 

zemljišta   sa ciljem da se izgradi jedna zgrada sa 8 stanova. Ne želi o tome razgovarati 

na način  da će to biti, već da se u tom smjeru  pregovara te da se promišlja i o tome da 

Grad neke parcele otkupi  i ponudi mladima te da ih se pokuša na taj način zadržati  da 

ostanu ovdje. Jasno joj je da su  očekivanja velika  kada se  postavljaju takva pitanja i 

nastavlja:  „Morate razumjeti da su to mali koraci i da to što imamo sa našom granom 

turizam, a koja je sada u velikoj opasnosti pa smo svi  i nervozni i sa manjkom sredstava, 

jednostavno se treba okretati i poduzetničkom duhu i poljoprivredi jer smo zapravo svjesni 

koliko je to krhka grana. Kada tome pridružimo i planove o razvojnom centru i isto tako 

planove o našoj poduzetničkoj zoni o kojoj je Grad i razmišljao i otkupio određenu količinu 

zemljišta i planira provođenje infrastrukture,  ne mogu se složiti da nismo okrenuti prema 

tome jer jesmo, razgovaramo o tome i pozivali smo u ovom proteklom razdoblju i naše 

poduzetnike i poljoprivrednike, imali smo višestruke sastanke sve u cilju razgovora i 

promišljanja kako da svi skupa stavimo glave na kup i da vidimo što je to moguće za naše 

bolje u budućnosti. Nisam rekla iznose koji su ovdje ostvareni jer ih na brzinu ne vidim, ali 
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mislim da se radi  od oko 130 ili 140 tisuća kuna na godišnjoj razini po jednom sektoru, 

posebno po poljoprivredi, a posebno po gospodarstvu, poduzetništvu.“ 

Marko Skukan odgovara da je to u redu,  proučio je  materijale, ali je mišljenja da bi to 

puno agresivnije trebalo ići, baš ta tema bi trebala biti puno agresivnija što se tiče Grada. 

Drugo, sa poduzetnicima  treba također stvoriti jedan puno kvalitetniji odnos, nije  rekao 

da se to napravi tek reda radi,  nego  da se jednostavno  i u odlukama to vidi  jer i oni 

imaju dobre ideje kako njima pomoći i možda će se moći neka pomoć  napraviti,  a da to 

ne košta nešto strašno, a opet će taj smjer biti pozitivan. Ponovio je još jednom, zbog 

situacije u kojoj jesmo, da  bi to puno agresivnije trebalo ići po pitanju Grada. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić se  slaže da su  teme za razgovore ili sastanke sa 

poduzetnicima u tom smjeru svakako dobrodošle.  

Hrvoje Paulić je podsjetio gradonačelnicu da ništa nije spomenula  vezano za mladež, za 

novorođenčad. Vidio je na nekim stavkama se vrte milioni, a ovdje je 100.000 kn odnosno 

2.000 kn po djetetu pa je mišljenja da bi se i tu nekom agresivnijom i većom svotom 

novaca  možda ipak nešto napravilo po pitanju  demografije odnosno pomoglo bi se više 

ljudima koji su već  spremni živjeti ovdje gdje živimo. Zalaže se da im se  više pomogne, 

odnosno da se već sredstva  osiguraju za   prvo, drugo i treće dijete. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara kako se  odluke koje su donesene u tom 

smislu i  poštuju, a   razrađene su u socijalnom programu  na način da se za prvo dijete 

dobije 2.000 kn, za drugo 3.000 kn, za treće  5.000 kn, a za svako daljnje plus 2.000 kn. 

Iznos od  100.000 kn stavljen je, kaže,  prema projekcijama o broju djece iz prethodnih 

razdoblja i tu je samo dodala „daj bože da ih bude više“. Dalje ističe kako  se ne radi samo 

o  financiranju novorođenčadi već i o financiranju učešća u  Vrtiću, o  planovima koji se 

odnose na proširenje Vrtića  sa iznosom  oko 4,5 mil. kn, promišlja se  i o projektu 

nadogradnje još jednog kata kako bi se  iskoristilo razdoblje od 6,7 godina  europskih 

projekata jer smatramo  da su djeca na našem području itekako dobrodošla i želimo i kroz 

te programe infrastrukture osigurati što  kvalitetniji život u našem Gradu. K tome dodaje 

kako  je u ovom trenutku na ocjenjivanju program  popodnevnog boravka u Dječjem vrtiću  

gdje se planira rad i poslije podne  kako bi u normalnim okolnostima kada roditelji rade u 

turizmu mogli djecu ostaviti u vrtiću. Osim toga svim tim   velikim projektima  prethodi  

izrada dokumentacije  koja često košta  par sto tisuća kuna, a ne 20 ili 30 tisuća, da bi se  

ishodili uopće  dokumenti  i time došli u priliku kandidirati  projekte za  infrastrukture i za 

sve ostalo jer sve je jako bitno. Zahvala se na  ovom poticajnom pitanju. 

Hrvoje Paulić je na to prokomentirao kako je i sam  to sve pročitao i za potporu i za vrtić 

i sve mu je to super, super su projekti, ali za prvu pomoć roditeljima je 100.000 kn cijelu 

godinu  za novorođenčad malo.   

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio raspravu te potom dao 

Proračun Grada Slunja za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu na usvajanje. 

Nakon glasanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa  13 glasova ZA i 1 glasom 

PROTIV usvojilo Proračun Grada Slunja za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. 

godinu. 

 

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu  

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu sa pisanim 

obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

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

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu. 

 

4. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2022. godinu  

Prijedlog Odluke o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2022. godinu zajedno 

sa obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv. 

Dragoslava Cindrić je predložila da se u  točki II. ispravi godina,  umjesto 2021. godine 

treba stajati 2022. i da se  u zaglavlju briše tekst „Zakona o socijalnoj skrbi (NN 

153/13,152/14, 99/15 i 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i“ jer se po preporuci 

Ministarstva ne moramo pozivati na  Zakon o socijalnoj skrbi.  
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Rasprava nije vođena pa je predsjednik, uz iznesene ispravke,  dao Odluku o usvajanju 

Socijalnog programa  Grada Slunja za 2022. godinu na usvajanje. 

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

donijelo Odluku o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2022. godinu. 

 

5. Program javnih potreba u kulturi  za 2022. godini 

Program javnih potreba u kulturi  za 2022. godinu uz pisano pojašnjenje i plan raspodjele 

sredstava vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprave nije bilo pa je predsjednik dao Program javnih potreba u kulturi na usvajanje. 

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

usvojilo  Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja  za 2022. godinu. 

 

6. Program javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2022. godinu 

Program javnih potreba u sportu Grada Slunja za  2022. godinu uz obrazloženje vijećnicima 

je dan uz poziv na sjednicu. 

Na sjednici nije bilo rasprave pa je predsjednik dao Program javnih potreba u sportu Grada 

Slunja za 2022. godinu  na usvajanje. 

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

i 1 glasom PROTIV usvojilo Program javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2022. godinu. 

 

7.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Slunja u 2022. godini 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. godini sa 

pisanim obrazloženjem vijećnicima je dan uz poziv. 

Rasprava na sjednici nije vođena pa je predsjednik dao Program održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. godini na glasovanje. 

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

usvojilo Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. 

godini. 

 

8. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja 

u 2022. godini 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. godini uz 

pisano pojašnjenje vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao na glasovanje Program građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2022. godini. 

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

i 1 glasom  PROTIV usvojilo Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Slunja u 2022. godini. 

  

9. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2022. godini 

Prijedlog Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2022. godini sa 

obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program korištenja namjenskih prihoda 

Proračuna u 2022. godini na usvajanje. 

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

i 1 glasom SUZDRŽANIM  usvojilo Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 

2022. godini. 

 

10. Odluka o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava 

komunalne naknade u 2022. godini 

Prijedlog Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava komunalne 

naknade u 2022. godini  sa obrazloženjem vijećnicima je dan u materijalima za sjednicu. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku o financiranju građenja objekata i 

građevina iz sredstava komunalne naknade u 2022. godini  na usvajanje. 
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Glasalo 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 i građevina iz 

sredstava komunalne naknade u 2022. godini. 

 

11. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja vijećnici su dobili u 

materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Analizu stanja sustava civilne zaštite na 

području Grada Slunja na glasanje. 

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

prihvatilo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja. 

  

12. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu 

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu sa obrazloženjem vijećnicima je dan 

uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu 

dao na glasanje. 

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

usvojilo Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu. 

 

13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Grada Slunja za razdoblje 2022. – 2025. godine 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Slunja za 

razdoblje 2022. – 2025. godina vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao na usvajanje Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Grada Slunja za razdoblje 2022.-2025. godine.  

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

usvojilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Slunja 

za razdoblje 2022. do 2025. godine. 

 

14. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu sa obrazloženjem vijećnici su dobili 

u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku o dopuni Odluke o komunalnom redu 

na usvajanje. 

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

i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o dopuni Odluke o komunalnom redu.  

 

15. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 

2021. godinu 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2021. 

godinu vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa obrazloženjem. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku o izmjenama Programa javnih potreba 

u sportu Grada Slunja za 2021. godinu  na usvajanje. 

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

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 

Slunja za 2021. godinu. 

 

16. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2021. godini 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Slunja u 2021. godini uz pisano pojašnjenje vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini na usvajanje. 

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

i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2021. godini. 
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17. Odluka o usvajanju Plana upravljanja  imovinom Grada Slunja za 2022. 

godinu 

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom Grada Slunja za 2022. godinu 

vijećnici su dobili uz poziv.  

Anđelka Jurašin Vuković predložila je da se  korigira točka I. Odluke na način da glasi: 

„Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja imovinom Grada Slunja za 2022. godinu.“  

Rasprava nije vođena pa je predsjednik uz iznesenu izmjenu dao Odluku o usvajanju Plana 

upravljanja imovinom Grada Slunja za 2022. godinu  na usvajanje. 

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

i 1 glasom PROTIV donijelo Odluku o usvajanju Plana upravljanja imovinom Grada Slunja 

za 2022. godinu.  

 

18. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2022. godini 

Prijedlog dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2022. godini vijećnici su dobili u 

materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program dodjele potpore male vrijednosti 

Radio Slunju u 2022. godini na usvajanje. 

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

i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 

2022. godini. 

 

19. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Slunj  

Prijedlog Odluke o visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 

vijećnici su dobili  neposredno pred sjednicu. 

Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Odluku o izmjeni Odluke o 

visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj na usvajanje. 

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

usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o visini naknade vršitelju dužnosti ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić iskoristio je priliku  te zahvalio svim vijećnicima  na 

suradnji  koja je bila na nivou te poželio nastavak dobre suradnje i u idućoj godini.  Također 

je svim vijećnicima poželio puno zdrava i sreće u novoj 2022. godini.  

Čestitkama se pridružila i gradonačelnica Mirjana Puškarić koja je u ime Grada,  kolega i 

tima  također zahvalila na suradnji i poželjela svima sve najbolje u novoj godini.  

 

Sjednica je završila u 16,47 sati. 

 

IZVOD SASTAVILA           PREDSJEDNIK 

Ankica Štefanac           Jure Katić 


