
Zapisnik 

 

sa 6.  sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane  dana 30. 11. 2021. godine u kino 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta  Slunj.  

Sjednicu je u 16,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić, pozdravio 

gradonačelnicu,  vijećnike,  predstavnike stručnih službi Grada i medija, a potom je pozvao 

Gradsko vijeće da minutom tišine oda  počast preminulom vijećniku Davoru Požegi.  

„Aktualni sat“ 

Predsjednik poziva upisane vijećnike da postave pitanja. 

Željko Lustig se  zahvalio na kopijama koje je tražio, a da li je zadovoljan ili nije, kaže, 

pokazat će vrijeme. Drugo, drago mu je što se u Rakovici otvaraju  marketi i dućani na 

veliko, ali ga velika tuga lovi zašto se to ne radi u Slunju. Stoga pita možemo li mi  

pokrenuti inkubator za poslovanje  ili neku radničku zonu, nekog velikana dovesti u Slunj 

da nešto radi. Svaka čast našim parkiralištima, novim cestama i parkirnim mjestima, ali 

smatra da će se samo strane tablice tamo parkirati,  jer naši mladi odoše u Njemačku. 

Zadnje je pitao tko  određuje, a tiče se Blagaja, o tome tko će dobiti šoder za nasipanje 

cesta te  hoće li se nasipavati cijeli Blagaj ili se neće nasipavati ništa.  

Gradonačelnica Mirjana Puškarić je izvijestila Gradsko vijeće kako je Grad Slunj, prema 

svojim projektima,  u  proteklom razdoblju kupio zemljišta koja  služe za izgradnju 

poduzetničke zone. U planu je u  2022. godini dovesti infrastrukturu  vodovodnu do te  

zone. Pojasnila je kako Grad pored  poduzetničke  zone ima i poslovnu zonu koja se nalazi 

kod reciklažnog dvorišta. Na samoj poslovnoj zoni planira se razvojni centar  i upravo i u 

ovom proteklom razdoblju razgovaralo se i sa poljoprivrednicima  i sa poduzetnicima oko 

načina osmišljavanja djelatnosti u našem razvojnom centru  i o planovima u našoj 

poslovnoj zoni i u ovom trenutku radi se na projektiranju razvojnog centra. Što se tiče 

poduzetnika na našem području  istaknula je kako se razgovara ne samo sa našim 

poduzetnicima nego i šire kako i na koji način omogućiti odnosno  zainteresirati nekoga od 

njih koji bi ulagao npr.  u  naš stari hotel ili koji bi investirali na neki način na  našem 

području. Zašto u Rakovici to ide bolje  nego ovdje teško joj je  u ovom trenutku odgovoriti, 

ali smatra kako nije  točno da se  na području Grada Slunja i sa strane i naših službi i 

prethodnika ne radi na planiranju i poslovne zone i razvoja Grada.  Vezano uz  Blagaj i  

nasipavanje cesta  kaže kako svako područje MO ima svoje predstavnike i oni su ti koji 

komuniciraju o svojim potrebama pa  tako i o potrebama nasipavanja. Ne ide se na 

nasipavanje cjelokupnog područja već  samo tamo gdje je to najnužnije i za prometovanje, 

za život ljudi ili je potrebno izvršiti pripremu za zimsku službu.   

Igor Piršić  postavlja pitanje vezano za Ogulinsku cestu, tj. prometnicu koja ide  od Elektre 

prema Ogulina, na kojoj  šahtovi strše i  rupe su na prometnim trakovima pa ga zanima 

tko je bio u izgradnji toga i da li se planira popravak ili rekonstrukcija tog dijela ceste. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić je na ovo pitanje odgovorila kako su nakon dovođenja 

ceste u prvobitno stanje,  po završetku radova na reciklažnom dvorištu,  što je bila dužna 

izvršiti tvrtka Aquaterm  šahtovi  nadvisili cestu i  Aquaterm je u sklopu svoje garancije  

još jednom asfaltirao taj dio. Međutim,   cesta unatoč tom i dalje propada pa je, s obzirom 

na reakcije građana  i na stanje ceste  Komunalac  ponovo uputio zahtjev Aquatermu da 

se  taj dio prometnice  još jednom pokuša popraviti i dovesti u prvobitno stanje. 

Nakon završetka „Aktualnog sata“ predsjednik poziva Dianu Cindrić da podnese izvješće 

Mandatnog odbora. 

Diana Cindrić podnijela je izvješće Mandatnog odbora koji se sastao neposredno pred 

sjednicu i iz kojeg proizlazi da je vijećniku Damiru Požegi koji je nenadano preminuo 

prestao mandat člana Gradskog vijeća  te da je Hrvatska demokratska zajednica s čije liste 

je gosp. Požega ušao u Gradsko vijeće za zamjenika odredila gđu Jelenu Požega.  

Nakon podnesenog izvješća Mandatnog odbora gđa Jelena Požega položila je svečanu 

prisegu.     

Predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje 11 od ukupno 14 vijećnika i to: Jure Katić,   

Milenko Bosanac, Diana Cindrić, Ivanka Magdić,  Vesna Rendulić, Igor Piršić, Jelena Požega, 

Damir Vuković, Marko Skukan, Željko Lustig i Goranka Mandić.   

Izostanak  su opravdali: Hrvoje Paulić, Ivan Bogović i Lidija Obrovac.   
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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.  

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. 

Glasalo  je svih 11 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

za 6.  sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći   

 

 

Dnevni red 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja  

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine 

3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada 

4. Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje spomenika Milanu Neraliću na k.č. 

95 k.o. Slunj 1 

5. Odluka o razrješenju vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 

6. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj 

7. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj 

8. Rješenje o razrješenju i  imenovanju predsjednika i člana  Mandatnog odbora 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Slunja  

Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća dostavljen je vijećnicima uz poziv. Primjedbi na 

zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje. 

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

donijelo  Zaključak o usvajanju zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća održane 10. 

studenoga 2021. godine. 

 

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. 

godine 

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine vijećnici su 

dobili u materijalima. 

Predsjednik je najprije pozvao gradonačelnicu da uvodno dade nekoliko rečenica oko 

samog Izvješća.    

Gradonačelnica Mirjana Puškarić kratko je istaknula  kako se  Izvješće  odnosi za 

razdoblje od 01.01.-30.06. i u  tom  šestomjesečnom razdoblju sudjelovali su i prethodni 

gradonačelnik  i ona. U  samom izvješću pobrojani su  projekti koji su i realizirani u tom 

razdoblju  odnosno do sada je većina njih  pri kraju, sredstva su  praktički realizirana,  

izuzev onog dijela  pripreme  same  dokumentacije, a to su dokumenti koji će se kandidirati 

u  razdoblju koje nadolazi, kroz mehanizme  za otpornost i oporavak.  

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa predsjednik daje Izvješće 

o radu gradonačelnika na usvajanje.  

Predsjednik konstatira da je glasalo svih 11 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine. 

 

3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnicima je 

dan uz poziv. 
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Rasprave nije bilo po ovoj točki pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na glasanje. 

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 10 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada. 

 

4. Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje spomenika Milanu 

Neraliću na k.č. 95 k.o. Slunj 1 

Zaključak o davanju suglasnost za postavljanje spomenika Milanu Neraliću na k.č. br. 95 

k.o. Slunj 1 zajedno sa idejnim rješenjem te obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Damir Vuković traži dodatno pojašnjenje, odnosno zanima ga koja se to verzija konačna 

prihvaća, prva ili druga. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić iznosi kako se  prvotno ponuđeno  idejno rješenje  

malo  mijenjalo  s obzirom na položaj samog spomenika. Ovog trenutka ide se sa malo  

skromnijom verzijom s obzirom na sredstva koja imamo na raspolaganju. Sam spomenik i 

statua  stavit će se na ispupčeniji dio  da bude bliži pogledima prolaznika i  da  sam prilaz 

do spomenika bio  jednostavniji. Istaknula je kako je ova lokacija privremena (prvotno je 

bilo planirano bliže rodnoj kući) jer se sada promišlja i planira da će zaživjeti   aleja 

slunjskih velikana  gdje bi i ovaj spomenik našao svoje mjesto, gdje bi se cijela ta ploha  

ljepše uredila,  hortikulturno i ostalo, tako da se sada ne planira ulaganje nekih većih 

sredstava jer je  to u planu za neko drugo razdoblje. Na pitanje Damira Vukovića u kojom 

bi to razdoblju moglo biti odgovara kako se, s obzirom na projekte  koje planiramo 

kandidirati u slijedećem razdoblju  na operativne mehanizme, nije još pristupilo  

kompletnom idejnom projektu aleje, ali kada se u to krene uredit će se do kraja.  

Nitko se više nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Zaključak o 

davanju suglasnosti za postavljanje spomenika Milanu Neraliću na  usvajanje. 

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Zaključak o davanju suglasnost za postavljanje spomenika Milanu Neraliću na k.č. 

95 k.o. Slunj1. 

 

5. Odluka o razrješenju vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj 

Prijedlog Odluke o razrješenju Ivane Perović Anušić vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice 

i čitaonice Slunj sa kratkim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima. 

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

na usvajanje. 

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o razrješenju vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj. 

 

6. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Slunj 

Prijedlog  Odluke o kojom se predlaže imenovanje Goranke Kampić za  vršiteljicu dužnosti 

Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj također je vijećnicima dan u materijalima.  

Rasprava nije vođena pa je predsjednik Gradskog vijeća dao Odluku na glasanje. 

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj. 

 

7. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj 

Tekst Rješenja  o imenovanju Gordane Kovačević za ravnateljicu Dječjeg vrtića Slunj kao 

i prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Slunj vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Rješenje na usvajanje. 

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

donijelo Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj. 
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8. Rješenje o razrješenju i  imenovanju predsjednika i člana  Mandatnog 

odbora 

Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da 

podnese izvješće Odbora. 

Milenko Bosanac je, u ime Odbora za izbor i imenovanje predložio da se  razriješi dužnosti 

predsjednika i člana Mandatnog odbora Davor Požega, a da se za člana i predsjednika 

Mandatnog odbora imenuje Jelena Požega.  

Rasprava nije vođena niti je bilo drugih prijedloga pa je predsjednik ovaj prijedlog Odbora 

za izbor i imenovanje dao na glasanje. 

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatnog odbora. 

 

 

Sjednica je završila u 16,23 sati. 

 

IZVOD SASTAVILA           PREDSJEDNIK 

Ankica Štefanac, v.r.         Jure Katić, v.r. 


