
 

Zapisnik 

 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 24. 10. 2017. godine u 

vijećnici. 

Sjednicu je u 11,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio  sve 

i pozvao vijećnike upisane za "Aktualni sat" da postave svoja pitanja.  

Nikolina Požega podsjetila je kako je  gradonačelnik na prošloj  sjednici  povukao 

prijedlog proračuna i sve točke koje se tiču istog. Već drugi dan  su dobili nove materijale 

za točke koje su najavljene za današnju sjednicu i tu su očekivali  nekakve promjene u 

tim materijalima, ali promjena nema,  proračun je ostao isti, jedine promjene koje su 

primijetili su u strukturi odnosno formatu odluka. Za prošlu sjednicu su se pripremali za 

raspravu  po svim točkama, neke su  iznijeli  dok je rasprava trajala po 2. točki, druge su 

povučene pa nisu  ništa izlagali. Zbog  svega toga, kaže,  Živi zid Slunj  je odlučio da 

neće danas sudjelovati na ovim rasprava po ovim točkama. 

Potom je vijećnica Nikolina Požega napustila sjednicu Gradskog vijeća. 

Hrvoje Paulić pita gradonačelnika  što je sa direktorom TZ, je li se odustalo od tog 

traženja ili se čeka nekoga, odnosno priprema li se nekoga za to mjesto.  

Gradonačelnik odgovara kako se nije stalo, ali je problem što se nitko nije javio  pa je 

natječaj po treći puta raspisan. Boji se da  nema ponovo nekog ozbiljnog kandidata, 

jedan kandidata ne zadovoljava uvjetima, drugi  traži neke posebne uvjete. Tu je 

spomenuo kako se gospođa koja se ranije  javila i koja bi zadovoljila uvjete  nije ponovo 

javila.  Kaže kako će  Vijeće TZ  donijeti odluku o tome da li će prihvatiti nekoga tko 

zadovoljava uvjete  ili će ponovo poništiti natječaj i raspisati novi. 

Hrvoje Paulić dalje govori kako  na tzv. kolektoru iza Ivšić brda iz glavne cijevi curi 

kanalizacija u koransku stranu i to dosta smrdi, a obzirom da planiramo šetnicu, pita radi 

li se što da se to sanira.  

Gradonačelnik odgovara da je to sastavni dio pročistača, taj kolektor će ići u 

rekonstrukciju, odnosno biti će nešto drugo rješavano po novom projektu koji je u 

sastavu pročistača. Upravo se ovih dana i to rješava, odnosno projektna dokumentacija 

se slaže za natječaj za pročistač i u tom dijelu će se sanirati sve što je vezano za 

kanalizaciju. Sa tri strane dolaze  kolektori i sve će se spojiti u jedno, ali taj dio će se 

sanirati i više neće biti tako  kako je sada. 

Hrvoje Paulić pita da li će to biti u dogledno vrijeme, do iduće sezone.  

Gradonačelnik se nada, ako prođe komplet dokumenata i ako bi ove godine uspjeli 

raspisati natječaj, iduće bi godine, ako ništa drugo, bar 50% posla oko toga bilo 

odrađeno.  Kaže kako su spremni,  očekuju  gospodu koja slažu dokumente, to se radi po 

tzv. žutoj knjizi, složeno je svih  pet  knjiga,  ide se na izmjenu projekta i izmjenu 

lokacijske tako da se nada da će to biti uskoro, a  zajedno s tim ide i  sam prihvat 

septičkih jama. 



Hrvoje Paulić pita da li će se onda nekako fizički probati  to riješiti da ne curi dok se ne 

pripreme ti projekti. 

Gradonačelnik kaže kako to kontrolira Komunalac i ne zna  da li se sada što izvanredno 

dogodilo, da li se što zaštopalo, nije  dobio takvu informaciju.  

Hrvoje Paulić jer zamolio gradonačelnika da stupi s njima u kontakt i da se to sanira, da 

ne ide dalje jer jako smrdi. 

Damir Vuković se osvrnuo na stambene zgrade jer neke nisu još od "Oluje" sanirane, 

ne zna jesu li one pod direkcijom grada ili ne, ali se ništa ne uređuje, žljebovi cure, 

stolarija propada pa pita zašto se one ne uređuju i zašto  komunalni redar ne natjera 

stanare da  otklone te nepravilnosti, ako to ikako može.  

Gradonačelnik odgovara kako je u vezi tih zgrada koje su stradale u ratu u kontaktu sa 

državnim uredom  odnosno jednim uredom u DUUDI-u, bio je pred tjedan dana sa  g. 

Mažarom koju mu je rekao  da je stavio u plan za slijedeću godinu Grad Slunj, u planu je  

5 zgrada, ali ne zna koliko će se od toga napraviti, očekuje da bi barem jednu počeli 

raditi, zgrada br. 5 je najkritičnija jer je krovište propalo. Nije se, kaže,  na vrijeme 

odradilo kada je obnova počela,  to je zastarjelo i sada se pokušava preko drugih izvora 

doći do sredstava. Ponovio je kako ne zna da li iduće godine kreće obnova svih 5 ili 

jedne, dvije,  ne zna raspored, ali g. Mažar će doći ovdje zajedno sa svojim suradnicima i 

to će se  dogovarati vjerojatno ovaj mjesec. 

Damir Vuković kaže kako je to super, ali je i  žalosno da su već 22  godine prošle od 

toga i da to tako stoji. 

Gradonačelnik je još rekao kako je on ovdje nešto više od 3 godine i u te 3 godine   

ekipa iz Zagreba je bila ovdje 3 puta, obilazili su sve i svaki puta se nečemu nadamo pa 

vjeruje da će sada biti više sreće.   

Damir Vuković dalje pita zašto se ne  razmišlja o kupnji turističkog vlaka i time proširi 

ponuda u turizmu jer  TZ ima dobru zaradu i smatra da treba ulagati u ono što će u 

budućnosti donositi dobit i samo sebe otplaćivati, a ne lupati novce u gole zidine. 

Gradonačelnik odgovara, što se vlaka tiče, kako se  mora  prije svega vidjeti kako s tim 

vlakom prometovati, misli da bi najmanji problem bio nabaviti vlak. Trenutno ne možemo 

o tome niti razmišljati dok ne prođe projekt Vodene tajne, kada to prođe i kada bi se to 

odradilo onda bi se možda moglo u tom pravcu  razmišljati, ali za sada ne vidi svrhu tog 

vlakića  jer se nema gdje niti okrenuti, na D1 ne smije. Što će se  događati u dogledno 

vrijeme, da li će se kakvim mostićem moći premostiti D1 pa ići do starog grada ili nešto 

drugo,  ne zna i predlaže da se to ostavi za neku drugu priliku.  

Damir Vuković je na to komentirao kako vrijeme  prolazi, te da, ako želimo nešto u 

turizmu i da on krene, treba početi ulagati i povećavati sadržaje i ponudu.  

Gradonačelnik kaže kako volja postoji, ali prije treba  riješiti infrastrukturu, nastoji se  

riješiti i parkiralište, kao i problem  parkiranja auta u Rastokama, to je nešto što je 

početno i što je u planu i kada se to riješi, onda se može  razmišljati dalje.  

Damir Vuković smatra da treba  za to malo više hrabrosti, a potom pita za čišćenje 

kanala u Rastokama jer  Hrvatske vode prebacuju lopticu na zelene, a kanali su puni,  

dolazi jesen može doći i  do poplava, ljudima da sami to rade se ne dozvoljava, a kada 



dođu  velike kiše   Rastoke plivaju. Predlaže da se to traži dopisom i da se  zaključi tko je 

nadležan za to. 

Gradonačelnik je  upoznao prisutne kako je sa pročelnicom  bio ovaj tjedan na sastanku 

kod  gđe Željeznjak,  voditeljice Hrvatskih voda u Karlovcu, na tome se radi,  zahtjeva 

ima već nekoliko i misli  da će se nešto događati, ali ne sada jer nemaju sredstava već na 

proljeće. Nada se ta će tada biti dosta toga odrađeno. Što se tiče toga da ljudi ne smiju 

sami ulaziti,  što se njega  tiče  smatra da mogu ući i očistiti kanal koji njima smeta, ali 

sigurno ne mogu  to odraditi ako je velika naplava,  to moraju doći Hrvatske vode sa 

većim strojevima, uglavnom  zahtjevi su podneseni i nada se nečemu na proljeće.  

Anđelka Jurašin Vuković je dopunila kako se to pitanje  vuče već godinama,  uporno 

se priča i traži to jer  vodotokom upravljaju Hrvatske vode i one bi ga u biti trebale čistiti, 

međutim, svih ovih godina se događalo da oni  ne odrađuju taj dio pa je bilo i  plavljenja i 

trave na jezercu kod Kate Skukan, što je bilo jako neugledno u sezoni pa su se morale 

poduzeti aktivnosti i to se očistilo, odnosno sami smo to rješavali. Prije toga je od strane 

Grada podnesen  zahtjev  za izvođenje radova i u  zadnjih par godina ti zahtjevi su 

pozitivno rješavani,  nije bilo nekog problema,  nekako se uspijevalo s tim čišćenjem  

naplavina i trave. Međutim pod zadnje kada se tražilo odobrenje od nadležnog 

Županijskog odjela rečeno je da to više ne možemo raditi mi nego Hrvatske vode.  Svake 

godine se ide i u Hrvatske vode  i stalno se inzistira da se to kod nas treba riješiti i tu je 

identičan stav i Grada Slunja i mještana Rastoka,  tamo gdje ima pijeska  treba ga 

izmuljiti, maknuti. Postoje  tu i problemi što neke stvari Grad ne može  sam riješiti, ne 

može riješiti  niti s Lipom, niti s Komunalcem, niti s javnim radovima jer je teren takav 

da se ne može prići vodi, ne može se niti mehanizacijom,  ni ručno. Uglavnom se na 

tome radi, nešto sami odradimo jer ne možemo čekati Hrvatske vode, a u svemu tome 

isprepliću se, uz nadležnosti Hrvatskih voda i   nadležnost Javne ustanove, zaključila je 

gđa Jurašin Vuković.   

Damir Vuković sugerira da ih se tuži.  

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da je teško tužiti nekoga ako se zna da se mora i 

dalje s njima surađivati pa je bolje inzistirati na rješavanju problema, tražiti i biti 

dosadan, a dosadni sada jesmo jer nema druge. Dobili su obećanje da će  na proljeće dio 

oko mosta sv. Ivana  očistiti od pijeska i svega ostalog.   

Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje  12 vijećnika 

i to:  Ivan Bogović, Zdravko Pavlešić, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko Bosanac, 

Davor Požega,  Igor Piršić, Dražen Paulić, Ivona Piršić,  Dušan Grubor, Hrvoje Paulić i 

Damir Vuković.  

Svoj izostanak opravdali su: Goran Glavurtić,  Đanluka Obrovac i Zoran Ivšić. 

Sjednicu je napustila Nikolina Požega. 

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

Požega – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka 

Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,   Dragoslava Cindrić – 

voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje.  



Predsjednik predlaže da se  za današnju sjednicu utvrdi dnevni red kakav su vijećnici 

dobili uz poziv te daje isti na raspravu.  

Na predloženi dnevni red nije  bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga pa je dao isti 

na glasanje.  

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je "ZA" glasovalo svih 12 vijećnika i da 

je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj   

 

Dnevni red 

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu i Projekcija 

za 2018. i 2019. godinu 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 

2017. godinu 

3. Odluka o izmjenama i dopuni Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 

2017. godini 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2017. godini 

5. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

na području Grada Slunja 

6. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2017. godinu 

7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2017. godinu 

8. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2017. godinu 

9. Različito      

 

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. 

godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja i Projekcije za 2018. i 

2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Kako je  rasprava o Odluci o izmjenama i dopunama Proračuna provedena na prošloj 

sjednici predsjednik nije ponovo otvarao istu već je dao Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu na 

usvajanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 12 vijećnika i da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Slunja za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.  

 

 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Slunja za 2017. godinu 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja 

vijećnicima je dana uz poziv. 

Predsjednik su  na početku naglasio kako su prihvaćanjem rebalansa proračuna na neki 

način prihvaćenje i odluke koje su vezane uz proračun, ali je otvorio raspravu po ovoj 

točki dnevnog reda.  



Nitko se nije uključio pa predsjednik raspravu zaključuje i dalje Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 12 vijećnika prisutnih na sjednici pa predsjednik konstatira da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu. 

 

3. Odluka o izmjenama i dopuni Programa korištenja namjenskih 

prihoda Proračuna u 2017. godini 

 

Odluka o izmjenama i dopuni Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna za 

2017. godinu vijećnicima je dana u materijalima. 

Predsjednik otvara raspravu, a kako se nitko nije javio istu zaključuje i dalje Odluku na 

usvajanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 12 vijećnika i da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopuni Programa korištenja 

namjenskih prihoda Proračuna u 2017. godini. 

 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2017. godini 

 

Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Grada Slunja u 2017. godini vijećnici su dobili u materijalima. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik nije se uključio niti jedan vijećnik pa predsjednik 

zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje. 

ZA Odluku je glasovalo svih 12 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2017. godini. 

 

5. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2017. godini na području Grada Slunja 

 

Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na 

području Grada Slunja vijećnicima je dana uz poziv. 

Rasprava po ovoj Odluci također nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 12 vijećnika i da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Grada Slunja. 

 

6. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2017. 

godinu 

 

Tekst Odluke o izmjenama Socijalnog programa vijećnici su dobili u materijalima. 

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

zaključio i dao Odluku na usvajanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 12 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 

2017. godinu. 

 



7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Slunja za 2017. godinu 

 

Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2017. godinu 

vijećnici su dobili u materijalima. 

Na sjednici nije vođena rasprava pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 12 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Slunja za 2017. godinu. 

 

8. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada 

Slunja za 2017. godinu 

 

Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu  Grada Slunja za 2017. godinu 

vijećnicima je dana uz poziv.  

Na sjednici nije vođena rasprava pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo svih 12 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u športu  

Grada Slunja za 2017. godinu. 

 

 

9. Različito  

Damir Vuković podsjeća kako je gđa Zdenka Kovačević zadnji puta, što se tiče 

restauracijskih i istražnih radova na kipu sv. Ivana, rekla  da je to 15.000 kn, međutim, 

vidio je da  to ukupno košta 25.500 kn. 

Zdenka Kovačević mu je odgovorila kako je on pita, ako se dobro sjeća, koliko koštaju 

zahvati restauracije i to je  oko 15.000 kn, ali  su ove godine plaćeni i istražni 

restauratorski radovi da bi se utvrdilo  u kakvom je stanju kip i koje zahvate treba 

poduzeti, a to zajedno  daje  25 i nešto tisuća kn, 12 i nešto tisuća kn je odrađeno, a 

ostalo je ostalo za realizirati do kraja godine. 

Gradonačelnik se zahvalio  vijećnicima na podršci i na tome što su ga podržali u ovom 

rebalansu proračuna. Zašto se išlo na to? Išlo se iz razloga da bi do kraja godine mogli 

nešto  odraditi, kaže gradonačelnik i nastavlja:"Vidite da nam projekti baš ne prolaze 

tako lako preko koje kakvih mjera, sredstava imamo, jedan moj kolega gradonačelnik 

kaže ja bi te zatvorio, imaš novaca na žiro računu, a ne trošiš. Nismo se išli tako rasipati 

da bacamo novce u vjetar nego smo htjeli nekoliko projekata odraditi  i sa sredstvima 

komunalne naknade, dakle ovo što smo sada  pripojili nećemo moći odraditi toga baš 

puno, ali morali smo  da bi sredstva mogli za slijedeću godinu negdje planirati. Ovaj 

rebalans kao i svake godine pred kraj godine  se slaže tako da se može do kraja godine 

još nešto odraditi i ja sam zahvalan što ste to prihvatili. Vi znate da proračun grada 

predlaže gradonačelnik, on za njega odgovara i provodi ga, nadamo se da će biti sve u 

redu, da nećemo prekršiti neke zakonske norme, sve što je po zakonu mi radimo. Isto 

tako vidim da je gospodična  Požega danas otišla, ne znam što je htjela time. Ja sam ga 

prošli puta povukao samo iz razloga što sam vidio da nećemo imati podršku za izglasati 

Proračun, treba nam većina od ukupnog broja vijećnika što prošli puta nismo imali, a 

jedni i drugi ste se izjasnili da neće glasovati za njega i ja sam ga radije povukao." Na 



kraju je istaknuo kako se nada da će se na idućem Vijeću najvjerojatnije kroz mjesec 

dana  naći proračun za iduću godinu.  

Završetkom točke "Različito" predsjednik je zaključio rad sjednice u 11,28 sati. 

 

 
IZVOD SASTAVILA:       PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac, vr.              Ivan Bogović, vr. 
 


