
 

Zapisnik 

 

sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 07. 11. 2018. godine u 

vijećnici. 

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

pozdravio sve nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i djelatnike 

gradske uprave, direktore i ravnatelje tvrtki kao i slušatelje Radio Slunja. 

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

Nikolina Požega je, pored ostalih, posebno  pozdravila predstavnike Savjeta mladih koji 

su danas na sjednici. Potom je konstatirala kako  su pješački prijelazi u gradu osvježeni 

što je jako lijepo za vidjeti pogotovo  dio kod Knjižnice koji stvarno dobo izgleda, malo 

modernije. Kako osobno često svjedoči prijelazima koji nisu u skladu sa propisima ovim 

putem moli sve ljude da se ipak drže tih propisa jer i jedan pojedinac utječe na sve druge 

i na naše akcije.  U vezi toga je njeno  pitanje je li  moguće označiti novi pješački prijelaz 

u gradu koji sada ne postoji, a radi se o prijelazu kod mesnice, odnosno preko puta Ulice 

Jure Belkovića i  Drenovca. Tamo je, kaže, dosta velik  protok ljudi, prelazi se preko 

ceste, a na žalost nema pješačkog, ima dolje malo niže pa  ako je moguće, predlaže da 

se nešto učini po tom pitanju. Drugo pitanje se odnosi na novi cjenik naplate komunalne 

naknade, naime građane zanima da li  će to utjecati na visinu komunalne naknade 

odnosno na visinu režija, hoće li biti više ili niže. U  svezi s time, a pošto je u tijeku 

savjetovanje na tu temu, predložila je građanima neka se interesiraju u poglavarstvu 

Grada Slunja i neka pošalju svoje e-mailove sa pitanjima. 

Gradonačelnik  je što se tiče pješačkog prijelaza odgovorio da je moguće  napraviti novi 

pješači prijelaz,  razmišljali su da se još jedan pješački prijelaz riješi odnosno da se   

prijelaz kod željezare  pomakne malo   jer je blizu zavoja pa će razgovarati u vezi toga sa  

nadležnima, odnosno  poslat će se u tom smislu dopis, zahtjev budući da se radi o D1, to 

je u nadležnosti Hrvatskih cesta. Smatra kako ne bi bilo loše pregledati kompletan grad i 

vidjeti gdje bi eventualno  trebali izmijeniti te pješačke prijelaze ili dodati. Dodaje kako bi 

više prijelaza ipak bio problem pa se zato oni izbjegavaju u samom gradu jer se kroz 

grad  teško može proći. Što se tiče komunalne naknade kaže kako  komunalna naknada 

nije dirana već  deset i više godina, možda i 20, a ovim novim cjenikom bi malo pokušali  

korigirati neke stvari, neće biti znatno povećanje, ali će ga ipak biti. Za primjer navodi 

trošak javne rasvjete (rasvjeta i održavanje) koji je oko 820.000 kn, a ne zna da li se 

toliko prikupi sredstava, ako se ne računa poligon.  

Na upit Nikoline Požega znači li to da će  neko  povećanje biti Gradonačelnik je 

potvrdno odgovorio.  

Goran Glavurtić iznosi kako je na  11. sjednice Skupštine KŽ održane 26. rujna ove 

godine predstavljen  WebGis sustav upravljanje i održavanje prometne infrastrukture, 

prezentaciju je održala Županijska uprava za ceste, cilj ovog projekta je korištenje 

vlastite infrastrukture, prikaz prostornih i ne prostornih podataka, olakšanje i ubrzanje 

rada djelatnika uprave, omogućavanje pristupa podacima svim građanima i ubrzanje i 

olakšanje građana i određenih odjela gradske uprave. Pita gradonačelnika da li je 

upoznat o mogućnostima ovog sustava i koliko on olakšava rad gradonačelnika i gradske 

uprave te da li Grad Slunj planira koristiti ovaj sustav. Dodaje kako je jedini korisnik 

ovog sustava u KŽ  Grad Karlovac u ovom trenutku. Prije drugog pitanja pročitao je tekst 

objavljen na  KAportalu, citira "Apsolutno smo protiv izgradnje bilo kakvih hidroelektrana  

koje izazivaju i trebaju nove akumulacije izvan korita rijeka."  Karlovačka je županija 

državi,  jer je u izradi Plan prostornog razvoja,   uputila inicijativu da se iz Prostornog 

plana ukinu lokacije koje su to zahtijevale, radi se o hidroelektranama Lučica i Barilović, 

a to  je izjavila  dožupanica Matina Furdek Hajdin na sjednici županijske skupštine 

iznoseći stav Županije o izgradnji hidro i mini hidro elektrana. Planiranje lokacija na 

kojima je moguća izgradnja hidroelektrana više nisu posao županija pa tako ni 

Karlovačke, nego države, no, o tome se lokalnu razinu ipak pita  i njihova je mišljenja 

kao i ona županijskih vijećnika Karlovačka županija proslijedila nadležnom ministarstvu. 

Obzirom na odredbe Zakona o prostornom uređenju, Uredbe o određivanju građevina 
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državnog i regionalnog značaja te Pravilnika o državnom planu prostornog razvoja 

planiranje hidroelektrana više nije u nadležnosti županijskih prostornih planova, a važeći 

Prostorni plan KŽ u sadašnjem obliku se na teme koje su inače teme državnog plana 

prostornog razvoja primjenjuje do donošenja državnog prostornog plana. Kako je državni 

prostorni plan u izradi, temeljem zahtjeva Ministarstva graditeljstva i prostornog  

uređenja Karlovačka županija dostavila je nadležnom ministarstvu teme od interesa za 

Karlovačku županiju. Napomenuli su da je pri određivanju tih tema Županija zatražila 

očitovanje lokalne samouprave  i javno pravnih tijela na ovom području s ciljem što 

kvalitetnijeg objedinjavanja svih zahtjeva, a u koji postupak su uključeni i vijećnici 

Županijske skupštine. Pita stoga  gradonačelnika  da li se Grad Slunj očitovao nakon 

donošenja zadnjih izmjena i dopuna Prostornog plana KŽ i da li planira. Treće pitanje se 

odnosi na jedan dio iz izvješća o Zajednici športskih izvješća Grada Slunja. Naime, 17. 

veljače ove godine ona je organizirala svečano obilježavanje stote godišnjice smrti našeg 

sugrađana i pravog osvajača olimpijske medalje u Hrvata Milana Neralića. Tom su  

prigodom u poslovnici Hrvatske pošte u Slunju predstavljeni  prigodan žig i dopisnica s 

njegovim likom i djelom te je postavljen vijenac ispred  njegove rodne kuće gdje su se 

mogli čuti govori i želje građana o postavljaju spomenika i imenovanju trga ili ulice s 

njegovim imenom. Pita  gradonačelnika, s obzirom  da u svom dosadašnjem mandatu 

nije  mijenjao  nazive ulica,   da li planira nešto poduzeti ili je već poduzeo  kakve korake 

po ovom pitanju. 

Gradonačelnik je najprije odgovorio na zadnje pitanje, odnosno kaže kako se nije 

poduzelo po tom pitanju ništa, od kada je ovdje nije se mijenjao naziv niti jedne ulice, 

nije niti dobio prijedloge za mijenjanje. Naglasio je kako Grad prati sve   što se događa 

oko Milana Neralića, bilo se i kod pošte, na polaganju  vijenaca,  svake se godine okuplja  

kod kuće Milana Neralića, ali same se ulice i naziva do sada nisu  dotakli, ulica za sada 

nije u planu. 

Goran Glavurtić pita može li on kao  gradonačelnik  samoinicijativno to napraviti ili je 

potrebno radno tijelo za preimenovanje gradskih ulica. 

Gradonačelnik  misli da  ima radno tijelo za preimenovanje ulica, ne vjeruje  da to 

može sam.  

Goran Glavurtić odgovara kako  nema radnog  tijela te podsjeća da je  na jednoj od 

prethodnih sjednica  predložio da se  pokrene par radnih tijela u ovom gradu,  ali je 

rečeno  da nema potrebe, a vidi  danas u dnevnom redu da imamo upravo jednu takvu 

točku.  

Gradonačelnik kaže kako je  tada rekao to, a i   sada tvrdi da nema potrebe za sada, ali 

vidjet će se  što će se događati. O tome da se  mora dati naziv jedne ulice po Milanu 

Neraliću  treba razgovarati  jer je to ipak malo kompleksnije pitanje,  ne možemo  samo 

reći evo dat ću  naziv ulice jer to znači da  neki naziv treba ukinuti  ili izmisliti neku novu 

ulicu. Što se tiče povjerenstva ne zna da li ima grad takvo povjerenstvo, nije ga osobno 

niti kontaktirao niti je s njim imao doticaj.  

Zdenka Kovačević je pojasnila kako  po poslovniku GV  imamo 4 stalna radna tijela, a 

ostalo su povremena radna tijela, povremeno i po potrebi i upravo iz tog razloga sada 

kada se pristupilo izmjenama i dopunama PP i UPU gradonačelnik je ocijenio da postoji 

potreba osnivanja  savjetodavnog tijela tipa povjerenstva koje će imenovati Gradsko 

vijeće s obzirom da GV končano i  usvaja i UPU i PP Grada Slunja, znači  ne postoji 

zapreka da se u slučaju potrebe osnivaju povremena radna tijela. U ovome trenutku, 

kaže,  radno tijelo, povjerenstvo ili komisiju kako god se to zvalo za imenovanje ulica 

nemamo jer unazad već dugi niz godina nismo imali promjene naziva ulica stoga nije niti 

postojala potreba da se osniva takvo povjerenstvo. Inače odluku o izmjeni  ili promijeni 

naziva ulice ili definiraju nove ulice donosi Gradsko vijeće.  

Gradonačelnik se potom vratio na prvo pitanje gdje je naglasio  kako je već  nekoliko 

puta bio  na sastancima u županiji gdje je bilo govora o tome, Karlovac se malo više u to 

uključio, a svi ostali gradovi  se uključuju, ali ne tako intenzivno. Ekipa koja radi taj 

projekt dobila je  neka sredstva iz RU fondova. U svakom slučaju,  kada dođe vrijeme da 

se možemo aktivnije uključiti,uključite ćemo se, uglavnom smo prisutni tamo.  Po pitanju 

hidroelektrana kaže kako je naš stav jasan, svaki put smo bili  protiv gradnje HE i to smo 
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dali i Županiji i Županija je iznijela da će ona to prenijeti dalje. Prošli je puta donesen 

Županijski plan ali je odmah bila dopuna  toga da se može sada u ovom vremenskom 

razdoblju pokrenuti postupak,   da se ide prema državi vezano za taj dio što mi tražimo, 

kaže i dodaje: "Dakle, nisu udovoljili nama u ranijem sazivu Županije, g. Maradin je bio 

kod nas nekoliko puta, svaki put smo rekli da to ne želimo i da to treba ukinuti, ali on 

nema takve ovlasti i otišao je dalje taj plan." 

Anđelka Jurašin Vuković je dopunila da je županiji  dostavljeno sve što su  tražili,  

naravno,  na tragu ovog što je rekao  gradonačelnik  da nama nisu prihvatljive gradnje 

malih HE na onim lokacijama koje su predviđene županijskim planom  nakon drugih 

izmjena za potrebe izrade Državnog plana razvoja. 

 

Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje svih  16 

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

Bosanac, Davor Požega,  Igor Piršić, Dražen Paulić, Ivona Piršić, Đanluka Obrovac, Dušan 

Grubor, Hrvoje Paulić, Damir Vuković, Zoran Ivšić,   Nikolina Požega i  Goran Glavurtić.  

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,  Marija Vukošić – voditeljica 

Odsjeka za proračun i financije, Irena Mateša – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, 

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

voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

stanovanje, Nikica Sminderovac i Ana Rendulić – Zajednica športskih udruga Grada 

Slunja, Mirela Požega i Antonijo Stipetić – Savjet mladih Grada Slunja, Tone Butina – 

direktor Radio Slunja. 

Zapisničar: Ankica Štefanac.  

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 16 vijećnika i da 

je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj   

 

Dnevni red 

 
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća 

2. Razmatranje Izvješća Zajednice športskih udruga Grada Slunja za razdoblje 

01.01.-30.06.2018. godine 

3. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Slunja za 

2018. godinu 

4. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Slunja za 

2019. godinu 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu 

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

2018. godinu 

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

infrastrukture za 2018. godinu 

8. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Slunja u 2018. godini  

9. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. godinu 

10. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2018. 

godinu 

11. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2018. 

godinu 

12. Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2018. 

godini 
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13. Odluka o izmjeni i dopuni Programa potpore poljoprivredi na području Grada 

Slunja za 2018. godinu 

14. Odluka o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu 

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada 

Slunja za 2017. godinu 

16. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prostorno uređenje 

17. Zaključak o usvajanju izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava tekuće 

rezerve Proračuna 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća održane dana 11. 09 2018. godine vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika ZA i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća održane dana 11. 09. 

2018. godine. 

 

 

2. Razmatranje Izvješća Zajednice športskih udruga Grada Slunja za 

razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine 

Izvješće Zajednice sportskih udruga Grada Slunja za prvu polovicu godine zajedno sa 

financijskim izvješćima svih udruga koje čine Zajednicu vijećnici su odbili uz poziv. 

Otvorena  rasprava. 

Goran Glavurtić iznosi kao u obrazloženju piše da  ovo polugodišnje izvješće o izvršenju  

financijskog plana nije usvojeno od tijela Zajednice športskih udruga jer se nije održala 

skupština. S obzirom da se nije održala Skupština i ovo polugodišnje izvješće nije 

usvojeno s njihove strane,  nameće mu se logično pitanje kako ga onda može usvojiti 

Gradsko vijeće pa traži  objašnjenje. 

Nikica Sminderovac odgovara kako po zakonu nisu dužni napraviti odnosno održati 

polugodišnje skupštine  nego  godišnju skupštinu, odnosno godinu zatvoriti pa zbog toga 

nije to sada napravljeno, iako su  u međuvremenu napravili i taj dio.  

Goran Glavurtić se zahvalio na odgovoru,  upravo ga je taj zakonski dio zanimao. 

Zoran Ivšić pita za financijska izvješća Kick boxing kluba Sokol, ne zna da li taj klub 

postoji, odnosno egzistira, pita tko tu koga u Slunju trenira, gdje se ti treninzi održavaju. 

Nikica Sminderovac iznosi kako  klub postoji, trener je Zdravko Begović, postoje 2 

kluba koje on trenira, a Sokol je jedan od njih. Klub  trenutno  funkcionira u Zagrebu,  

ima upisanih članova, dobiva minimum sredstava iz Zajednice 1247 kn i  punopravni je 

član Zajednice. Nama je, kaže, jako bitan,  iako nema članova u Slunju koji treniraju,  jer  

u Savezu športa KŽ primici ovise o brojnosti  klubova, tako da taj klub nije na trošak, a s 

druge strane je  Zajednica dobila novac i stoga je i dalje u Zajednici,  i  ispunjava sve 

uvjete Zajednice.  

Zoran Ivšić ne zna da nije na trošak jer ipak im se  daje  1247 kuna. 

Nikica Sminderovac dodaje kako puno više dobiju. 

Zoran Ivšić još pita za Budokai klub "Eugen Kvaternik". 

Nikica Sminderovac odgovara da su to ta dva kluba.  Upoznao je vijećnike kako je 

Memorijal "Josipa Jovića"  održan u ime Kick boxing kluba Sokol u našoj dvorani i ove 

godine, tako da nije baš da nije aktivan, na tom turniru je bilo stotinjak natjecatelja.  Na 

pitanje g. Ivšića koliko je bilo natjecatelja iz Slunja u ime Kluba odgovara da su bili  svi 

koji su se prijavili na natjecanje. 

Zoran Ivšić se zahvalio na odgovoru iako mu je totalno nejasno i ne zna zašto im 

podnosi izvješće klub  koji ne egzistira u Slunju, koji ne održava treninge u Slunju, u 

kojem slunjska djeca ne treniraju, iako nije neki trošak, nema mu to sve logike. 

Nikica Sminderovac odgovara kako je  Zajednici  u cilju da takav klub postoji samim 

tim jer je  organizator  jednog turnira godišnje  koji je okuplja  ne samo slunjsku djecu 

nego djecu sa svih strana Hrvatske  i to je  sasvim zadovoljavajuće što se tiče Zajednice.  



5 

 

Zoran Ivšić je na ovo komentirao "kako kome" i zahvalio na odgovoru. 

Nikolina Požega ima pitanje  vezano za ŠRD, naime, ne zna koliko često stranci 

odnosno ljudi iz drugih zemalja kupuju dozvole za ribolov, a pošto vidi da su dolje 

napisane obavijesti o kupnji dozvola na hrvatskom jeziku, predlaže da se možda napišu 

te obavijesti i na engleskom jeziku.  

Nikica Sminderovac odgovara da je Branko  Petković zadužen za to ispred ŠRD, zna da 

imaju na par mjesta prodaju dnevnih karata i da je o tome i TZ  također  obaviještena pa 

pretpostavlja da taj dio uglavnom ide preko TZ, misli da nisu neobaviješteni o tome. 

Nikolina Požega smatra da bi  bilo dobro da to piše i na engleskom pa je Nikica 

Sminderovac rekao kako će  taj prijedlog prenijeti ŠRD. 

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Izvješće 

Zajednice športskih udruga za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Izvješće Zajednice sportskih udruga Grada Slunja za 

razdoblje 01.01.-30.06. 2018. godine. 

 

 

3. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada 

Slunja za 2018. godinu 

Program rada Savjeta mladih Grada Slunja za 2018. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik je iskoristio priliku i posebno pozdravio prisutne predstavnike Savjeta mladih 

Mirelu Požega i Antonija Stipetića te ih pozvao, ukoliko imaju potrebe da prezentiraju 

svoj Program za ovu godinu.  

Antonijo Stipetić je nabrojao plan aktivnosti u 4 glavne točke i to: 1. popularizacija, 

odnosno promocija uloge i djelovanja gradskog Savjeta mladih Grada Slunja; 2. suradnja 

i umrežavanje sa drugim savjetodavnim tijelima, udrugama i organizacijama koje se 

bave mladima; 3. sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća 4. ostale aktivnosti. Pod 

popularizacijom planiraju održavanje prezentacija o radu Savjeta mladih u suradnji sa 

obrazovnim institucijama, udrugama i drugim organizacijama prezentirati mladima rad 

Savjeta mladih i mogućnosti uključivanja mladih u aktivnosti Savjeta, istupanje u 

medijima tj. intervjui radio emisije i dr. te rad u društvenim mrežama, odnosno otvaranje 

stranice na društvenim mrežama u svrhu promicanja aktivnosti, sastanaka, sjednica i 

drugih događanja i obavještavanja o aktualnim natječajima i drugih informacija koje su 

za mlade interesantne.  Savjet mladih sudjelovat će u projektima drugih  savjetodavnih 

tijela mladih na razini grada, županije, RH, EU kao i u projektima institucija, udruga koje 

skrbe i brinu o mladima i za mlade, sudjelovat će na konferencijama, seminarima i 

zajedničkim sjednicama drugih savjeta mladih. Predstavnici Savjeta mladih uključivat će 

se u procese donošenja i praćenja programa i odluka Gradskog vijeća vezana uz pitanja 

mladih na način da će predsjednica Savjeta ili netko od članova koga ona ovlasti 

prisustvovati sjednicama s aspekta informiranosti mladih o temama koje su u njihovom 

interesu i stjecanja iskustva u radu gradskih tijela.  Zadnje Advent u Slunju što je sada 

aktualno, već su promijenili naziv i zvat će se Božić u Slunju, organizirat će se 

humanitarni božićni sajam uključivanjem škola, institucija,  poduzetnika i obrtnika, 

udruga i drugih, plan je da to bude u dvorani Srednje škole Slunj, nada se  da će to biti 

moguće s obzirom na radove na krovu dvorane. Plan je da će biti jedan dio glazbenog 

programa, a  biti će i svi OPG-ovci koji će moći promovirati sebe kao i svoje proizvode na 

raznim štandovima, to će sve biti u 2, 3 sata programa, sve će ići paralelno, ljudi će moći 

obilaziti te štandove, pokušat će angažirati lovce da spreme gulaš, razgovarati sa 

diskontom pića da i oni nešto doniraju, tako da se nada da će imati  podršku od samog 

Grada i ostalih tijela da mogu  to nekako lakše  organizirati. 

Mirela Požega je ukazala na pogrešku u uvodu gdje piše da se Program daje na uvid 

Općinskog vijeću, a treba stajati Gradskom vijeću.  

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić, iako, kaže, žale  zbog izgubljenog vremena, 2 mandata dosadašnjih 

predstavnika Savjeta mladih Grada Slunja koji nisu ostavili za sobom trag bilo kakvog 

rada, podržavaju angažman i inicijativu Savjeta mladih u sadašnjem mandatu i predlažu 
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im   da se povežu  sa Udrugom gradova  RH koja organizira razne edukativne radionice 

na temu rada savjeta mladih.  

Nikolina Požega je pohvalila  za funkcioniranje Savjet mladih Grada Slunja i za 

facebook stranicu na kojoj je vidljivo da Savjet mladih objavljuje sadržaje i da se 

održavaju sastanci. Ovim putem podsjeća mlado stanovništvo Grada Slunja da prati 

Savjet mladih preko facebooka, a predstavnike i ostale članove da ih svojim objavama 

zainteresiraju  i potiču na međusobnu komunikaciju. Vezano za  Božićni sajam pita  da li 

će oni to sami  organizirati  ili će  se samo uključiti u organizaciju. 

Antonijo Stipetić odgovara kako su oni sami organizatori na što je Nikolina Požega 

dodala  "sretno" 

Zoran Ivšić je  prokomentirao sastav,  naime, Savjet mladih postoji već godinama 

formalno u Gradu Slunju, nikad nije funkcionirao, na žalost,  evo bar funkcionira sada u 

ovakvom sastavu. Simptomatično mu  je da je 100% sastavljen od aktivnih članova  

mladeži HDZ-a što mu i nije  baš  prihvatljivo jednostavno iz razloga što bi to trebao biti 

savjet mladih, ne bi trebali ni biti opterećeni nekakvim stvarima, zna da je mnogo mladih 

u Slunju prvenstveno apolitično, nisu članovi nikakvih stranaka pa je to  možda i bolje 

tako. Međutim, smatra da će ovaj Savjet   prvenstveno prezentirati jedan dio političkog 

tijela, biti će produžena ruka seniorima iz HDZ-a, svaka njihova organizacija će biti 

politički obojena. Zna da oni imaju pravo to raditi, ali njemu  to i  nije baš  prihvatljivo, 

nekako shvaća da bi Savjet mladih trebao biti organizacija koja će okupljati sve mlade iz 

Slunja, a ovo će vjerojatno opet završiti  nekim političkim  trikovima, pitanjima, 

skupovima jer su oni jednostavno mladež HDZ-a. Aktivni su i sve je u redu, ali smatra 

kako to nije  ono što je  zamišljao da bi trebao biti Savjet mladih kao nekakva slobodnija 

organizacija baš  za njihova pitanja.  

Nikolina Požega iznosi kako su oni  u programu naveli da će biti mogućnosti da drugi 

mladi sudjeluju pa ih treba  podsjećati na to odnosno kaže "sada ste prozvani pa radite 

po tome"  

Zdenka Kovačević je podsjetila da je postupak izbora proveden pa prema tome svatko 

je mogao podnijeti kandidaturu, pa i neformalne grupe.  

Zoran Ivšić zna to,  nije niti rekao da je to nelegalno, samo kaže  ono što će biti,  kao 

osoba ne zamišlja taj savjet mladih kao 5 vođa, jezgru koja je već politički aktivna u 

najjačoj stranci trenutno.  

Zdenka Kovačević mu sugerira  da onda  potakne neformalne grupe za 3 godine.  

Zoran Ivšić odgovara kako neće on ništa poticati,   oni će svejedno funkcionirati, lijepo 

je da su aktivni i da će nešto pokušavati. Samo je ovime htio  prokomentirati da bi savjet 

mladih trebao biti savjet mladih a ne savjet mladih političara. 

Gradonačelnik mu odgovara da su bili  izbori pa je trebao  tada djelovati malo na 

članove SDP-a da se organiziraju, da se slože i da budu aktivni pa da uđu u taj Savjet 

mladih.  

Zoran Ivšić kaže kako  on ništa nije morao, je li trebao nešto ili nije, to je drugo pitanje, 

i ponovio kako nije rekao da su oni  nelegalno izabrani.  

Gradonačelnik se  obratio g. Ivšiću riječima "nemoj osuđivati odmah, neće od toga biti 

ništa, pusti to. Prvi  puta se pojavljuje da netko želi nešto raditi, dakle, oni su tu, a da li 

će biti obojeni kako si ti rekao, pa oni su ispred HDZ-a. Znači trebao bi nekoga ispred 

SDP-a poticati da bude tamo, da uđe u taj savjet mladih. Nisi ti to dobro shvatio." 

Zoran Ivšić mu odgovara da nije poanta u tome, uopće ga ne razumije, predobro je on 

shvatio. Ovo je, kaže,  bio samo njegov  slobodni komentar  kako si on  zamišlja savjet 

mladih kao nešto drugo. Sve je, kaže  OK, nisu oni nelegalno izabrani,  želi im puno sreće 

u radu. 

Gradonačelnik je naglasio kako se Savjet mladih želi uključiti  u sve datume  bitne za 

Grad,  bili su neki dan  na polaganju vijenaca, sada žele prvi puta nešto organizirati pa 

smatra da ih ne treba  osuđivati već im trebamo biti na pomoći i bez obzira što nisu 

opcija g. Ivšića treba im pomoći  jer neće oni okupljati samo sebe već sve mlade. 

Zoran Ivšić  odgovara kako ih on ne osuđuje, krivo je  razumio, nije rekao da oni neće 

raditi, nije protiv toga što su  izabrani, legalno su izabrani tu na Vijeću i bio je i sam tu,  
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samo je  rekao da uvijek kod nas mora nešto biti političko obojano, a on je to zamišljao   

kao savjet mladih tj. širi krug mladih  jer nisu svi mladi  u strankama.  

Predsjednik konstatira kako je sve jasno,  svi su imali  istu priliku, a sada je na onima 

koji su se kandidirali i koji su izabrani.  

Goran Glavurtić je ponovio kako su iznijeli svoj stav i pri tom stavu ostaju,  odnosno 

podržavaju  bilo kakav angažman po pitanju rada Savjeta mladih. Nadopunio je  i kolegu 

Ivšića kako je u Županiji Karlovačkoj i u Gradu Slunj  manje više podjednak odnos 

vladajućih i oporbe, ovdje se biralo 5 članova Savjeta mladih, a tamo 11, ali tamo su od 

11 izabrali i 1  člana ispred neformalne skupine i smatra da su to  mogle i kolege  

vijećnici napraviti  ovdje, na žalost, nisu pa  ovim putem apelira za slijedeći put. 

Ivona Piršić je  čestitala Savjetu mladih na aktivnostima koje planiraju i čestitala  im 

što rade na dvije strane jer  netko se ne aktivira niti na jednoj strani, ni u stranci ni u 

Savjetu mladih. Pozvala je  građane, a i sve njih ovdje, kao i   udruge i sportsku 

zajednicu koja okuplja toliki broj klubova da ih podupru  u njihovom radu, da se 

odazivaju na aktivnosti koje oni rade pogotovo sada za Božićni sajam gdje vjeruje da je 

sama organizacija zahtjevna. Obzirom da su to mladi ljudi koji nemaju iskustva u tome 

pozvala je i  TZ da ih u tome podupre.  

Diana Cindrić   ne zna je li prečula datum održavanja adventa pa je Antonijo Puškarić 

odgovorio da će to biti  14. 12. Gđa Cindrić je dalje nastavila kako su o tome  već  prije 

razgovarali  što se tiče održavanja u dvorani i vjeruje da će to biti moguće. Naime, danas 

je imala razgovor sa izvođačem koji je rekao da su ploče za krov dvorane u izradi, ali 

neće moći početi radovi prije 20. 11.,  radovi će ići u fazama s obzirom  na godišnje doba 

u kojem jesmo i koje slijedi, tako da će dvorana većim dijelom biti otvorena. Izvođač će 

izvještavati o mogućnostima u skladu s pravilima zaštite na radu pa će biti u kontaktu 

vezano baš za to drugo događanje koje  slijedi.  

Nitko se više nije uključio u raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao  Gradskom 

vijeću prijedlog da dade odobrenje na predloženi Program. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i  predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 15 

glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijelo Odluku o davanju odobrenja na Program 

rada Savjeta mladih Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

 

4. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada 

Slunja za 2019. godinu 

Program rada Savjeta mladih Grada Slunja za 2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv.  

U raspravu koju je otvorio predsjednik Vijeća uključila se  Nikolina Požega sa 

prijedlogom za Savjet,  ukoliko imaju Program u digitalnom obliku, da ga stave na 

facebook stranici  tako da  na taj način mladi imaju uvida i daju svoje prijedloge i 

mišljenja. 

Druga rasprava  nije vođena pa  je predsjednik dao  Gradskom vijeću prijedlog da dadu 

odobrenje na predloženi Program. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i  predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 15 

glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijelo Odluku o davanju odobrenja na Program 

rada Savjeta mladih Grada Slunja za 2019. godinu.  

Predsjednik je ujedno  pozvao sve koji mogu da podrže Savjet kako bi realizirao 

programe koji su danas usvojeni. 

 

 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu 

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

zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima. 

Stav Odbora za proračun i financije je, na poziv predsjednika, iznijela predsjednica 

Odbora za proračun i financije Ivanka Magdić. Izvijestila je Vijeće da je Odbor zasjedao 

danas uz nazočnost  gđe Kovačević i gđe Vukošić  ispred stručnih službe koje su dale 

odgovore na sva pitanja. Odbor je nakon toga većinom glasova, odnosno sa 2 glasa ZA i 
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jednim glasom PROTIV  predložio Vijeću da usvoji Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna za 2018. godinu u cijelosti kako je to  i predloženo. 

Potom je gradonačelnik iznio kako je cilj rebalansa da se nešto sredstava preusmjeri na 

ono što se može odraditi, odnosno ovaj rebalans ide u tom pravcu da se do kraja godine 

odradi ono što je moguće i da se za to osiguraju sredstva. Izmjenama i dopunama 

proračuna pristupa se znači zbog korekcija planiranih sredstava, to je cilj za proračunske 

prihode i rashode i to se  napravilo. Razlog zašto neće proračun biti ostvaren onako kako 

je planirano vjeruje da svi znaju. Naime,  sve ono što se planira, osobito preko koje 

kakvih fondova, ne ide baš tako glatko i ne ide  onako kako  planiramo pa se tako 

dogodilo i ove godine da nismo dobili zeleno svjetlo za odlagalište Pavlovac. Po mišljenju 

Fonda i Ministarstva odlagalište  Pavlovac je  predviđeno za sanaciju, a tu su bila 

predviđena znatna sredstva, to nije   prošlo i sredstva se moraju skinuti sa proračuna. 

Nije išao po  stavkama samo je istaknuo  da bi  proračun  iznosio oko 40 mil kn, od toga  

25 mil kn prihoda Grada, Dječjeg vrtića 5 mil, prihodi Pučkog 95.000 i Knjižnice i 

čitaonice  32.000 kn. Bilo je planirano  12 mil kn više, ali ovo što je  ostalo do kraja 

godine nastojat ćemo  što više  odraditi, prate se svi  projekti  koji su planirani i koji se 

odrađuju i nada se da će se do kraja godine puno toga odraditi. U tom smislu pozornost 

je data i Komunalcu i Lipi da i ono odrade sve što su   planirali, a isto tako  i  cestama da 

se što više posla odradi ove godine, odnosno da što manje ostane u odraditi u idućoj 

godini.  "Svaki rebalans ide u tom cilju da što bolje  i pravednije utrošimo sredstva", 

zaključio je gradonačelnik.  

Otvorena rasprava. 

Nikolina Požega pita  vezano za sustav kanalizacije, pitanje dolazi od stanovnika Ulice 

Nikole Zrinskog koje zanima  je li  moguće da se njihovi objekti priključe na odvodnju 

koja se radila za turističke kamp i naselje Rastoke.  

Gradonačelnik odgovara da za sada ne, ali u budućnosti je u planu  ta ulica i njeno 

spajanje na sliv  C, sve to kada dođe na red, sve ovisi o mogućnostima Grada, uglavnom 

u planu je i taj dio.  

Goran Glavurtić je uočio kako jedan od većih projekata,  sanacija klizišta u naselju 

Gornja Glina,   nije prošao na natječaju pa pita da li će biti ponovo apliciran. 

Gradonačelnik odgovara da se od tog projekta nije odustalo, za iduću godinu se 

planiraju sredstva za izradu projekta jer mora biti projekt i mora biti građevinska 

dozvola, bez toga se neće moći odraditi. Kaže kako su se nadali da će Amerikanci  biti 

uključeni i to nam  odraditi na osnovu troškovnika, ali oni  neće ove godine raditi ništa,  

najvjerojatnije ni iduće. Stoga će se ići na građevinsku dozvolu ne samo za to klizište već 

i za  klizište u Lađevcu, odnosno  proširenje prometnice prema Donjem Lađevcu.  

Goran Glavurtić dalje navodi kako u  obrazloženje   piše  kako se ipak  ostavljaju  

sredstva za sufinanciranje  projekata, između ostalog i za nabavku opreme i računalne 

aplikacije za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada. O tome su, kaže,  puno 

pričali na dosadašnjim sjednicama, vidi se da se opet  ide na dokapitalizaciju LIPE,  LIPA 

očekuje natječaje Fonda za zaštitu okoliša. Zanima ga  što ukoliko tih natječaja ne bude 

do kraja godine. 

Gradonačelnik  odgovara kako  zakonski moramo osigurati neka sredstva i  moramo ići 

u tom pravcu ove godine. 

Goran Glavurtić kaže da zna to, zna da  postoje vremenski rokovi za provedbu svega 

toga pa pita,  ako se desi da Fond ne raspiše natječaj, što ćemo onda. 

Gradonačelnik mu odgovara da su upravo  za to predviđena sredstva, odnosno  morat 

ćemo to osigurati sami. 

Zoran Ivšić vidi da  projekt  za Pučko otvoreno učilište nije prošao zato što oni nemaju 

legalizirano zemljište pa  pita kako je to moguće. Kaže kako ljudi svaku kunu daju za to 

pa je i svaka drvarnica legalizirana u Slunju i okolici, a Pučko nakon toliko godina nije. 

Kako je to moguće? Tko je za to kriv i  da li to tko sankcionira, pita.  

Gradonačelnik odgovara kako nitko nije kriv,   prije svega vlasnički odnosi nisu riješeni 

tamo jer  ima tamo i  državne imovine 30%. Legalizacija se ne može provesti dok se 

nešto ne riješi u Pučkom, naime,  tamo nije riješena niti struja, ništa da bi moglo 
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zadovoljiti najosnovnije uvjete, ne možemo dobiti niti jedan atest. Nešto će, kaže  biti, 

radi se, dodatni je problem što objekt nije samo gradski.  

Zoran Ivšić  vidi da je otpala energetska obnova mjesnog doma u Nikšiću, šteta je, 

kaže, što  nije prošao projekt. Planirano je  296.000 kn za novo vozilo, a na stranicama 

grada je bila objavljena prodaja aktualnog vozila pa ga zanima mogu li dobiti  informaciju 

tko ga je kupio i za koliko novaca. 

Gradonačelnik odgovara da su bile 4 ponude, prodaju je provelo povjerenstvo, 

procijenjena vrijednost je bila 34.000 kn, vozilo je prodano Nini  jer je imao najvišu  

ponudu, 45.130 kn,   druga ponuda je 42.000 kn treća 36.000, a najniža 34.750 kn. 

Zoran Ivšić pita nije je on po zakonu  u nekom sukobu interesa kao aktualni djelatnik. 

Gradonačelnik smatra da to nije nikakav sukob interesa, ponudio je najviše,  ne vidi 

zašto bi bio u sukobu, mogao ga je kupiti tko hoće, ponuda je bila za sve. 

Zoran Ivšić u nastavku kaže: "Nakon 4 godine i više druženja s vama u Vijeću nikad 

niste pokazivali silnu želju za otkup zemlje za poduzetničku zonu, uvijek ste to nekako 

eskivirali i sada odjedanput šok, pročitam da će Grad izdvojiti 1.370.000 kn za proširenje 

poduzetničke zone K4. Gdje je ta zona i kako to odjedanput sada? Godinama to 

zapostavljamo, odvajali smo nekakve novce koje nikada nismo realizirali, a sada 

odjedanput 1.370 kn u zoni K4, možete li mi to pojasniti." 

Gradonačelnik je kao prvo istaknuo   da je ta zona  predviđena i Prostornim planom i 

drugo, u toj je poslovnoj zoni  Grad ranije kupio 30.000 kvadrata zemljišta. Upravo  

potaknut time što  cijelo vrijeme g. Ivšić  govori  o toj poduzetničkoj zoni, a  prije te zone 

otkupili smo zemljište za zonu male privrede,  otkupljeno je od  3,4 vlasnika. Sada se  

ukazala prilika da to možemo otkupiti, ponuda je došla  od firme da je zainteresirana to 

prodati,  procjenitelj je tamo procijenio tako kako je procijenio, nije procijenio kako je 

stranka tražila, ali su prihvatili tu procjenu, odnosno suglasni su s cijenom, a Grad je 

sada u prilici da može  izdvojiti ta sredstva. Rekao je kako je bila namjera u  zoni male 

privrede otkupiti i zemljište od braće Kotić, ali se  nisu  složili sa procijenjenim iznosom. 

Također će se otkupiti zemljište na kraju Ulice kralja Zvonimira  kako  nitko ne bi više  

priječio  da se  može izići na Ulicu Petra Svačića. "Dakle to je bio cilj, prije svega vas, 

insistirali ste, a sada se pokazala prilika da idemo u tom pravcu", kaže gradonačelnik.  

Zoran Ivšić kaže kako mu to nema sada logike ako smo već krenuli  na ove bliže 

parcele, a ovo u daljnjoj situaciji i nekoj budućnosti. Znatno će to podići sredstva 

potrebna za   dovođenja kanalizacije, struje, vode. Rapidna je, kaže,  razlika raditi tamo i 

raditi ovdje. 

Gradonačelnik mu na to odgovara "Htio bi nešto, a ne bi htio, nije mi jasno i čudi me da 

se ti baš javljaš i tako govoriš sada, a već par sjednica i prošli mandat si govorio da 

treba."  

Zoran Ivšić dodaje kako nije protiv toga samo mu nije  jasno zašto se nije nastavilo 

kupovati ovdje gdje je bliže, a ne tamo.  

Gradonačelnik kaže kako  ne možemo kupiti nešto ako to vlasnici ne žele prodati. 

Drugo,  upravo tamo je i bila poslovna zona i ona je predviđena po Prostornom planu, 

znači ide se  u ono što se možemo kupiti, a nastavit će se  i dalje jer to nije dovoljno za 

tu cijelu poslovnu zonu koliko je planirano. Dodao je kako  tamo ima dosta vlasništva RH, 

pa će se morati  kontaktirati i Ured državne imovine da bi se išlo  zaokružiti tu poslovnu 

zonu. Vjeruje da ćemo je trebati i opremati, smatra  da ona i nije tako daleko. Nije je, 

kaže, on  planirao ali je dodao kako tamo ide i  obilaznica, vjeruje da će ići jer je u planu 

Hrvatskih cesta. Zaključio je na kraju da je to  nešto za što sada trenutno imamo 

mogućnosti pa su to tako i napravili.  

Zoran Ivšić pita,  kada su se otvorile takve mogućnosti zbog povrata sredstva, odnosno 

zbog toga što  nisu prošli projekti, nije li se mogla  uvesti još koja stipendija za učenike, 

studente,  nije li se na  taj neki način  moglo još nekome pomoći, roditeljima, kada se 

već ukazao višak sredstava, odnosno  nije li se  moglo na taj način razmišljati. 

Gradonačelnik mu odgovara da se i  u tom pravcu išlo o čemu može više reći gđa  

Dragoslava, ali za iduću godinu,  ne za ovu. 

Hrvoje Paulić  vidi da je to velika cifra pa pita koliko je to ukupno zemljišta i je li to 

prodaje neka  privatna osoba i firma.  
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Gradonačelnik kaže  da se radi  oko 90000 kvadrata, zemljište prodaje  tvrtka u 

vlasništvu g. Karduma, a gđa. Kovačević je iznijela da je točan podatak   90933 

kvadrata.  

Hrvoje Paulić još pita je li to  unutar moto staze što je Gradonačelnik i potvrdio 

Zdravko Pavlešić je u obrazloženju  pročitao da je prihod od poreza na dohodak 

porastao zahvaljujući fiskalnom izravnanju od države pa ga zanima koji je to omjer, kako 

smo mi tu prošli, od ovih 11,5 mil koliko je naplaćeno od naših, a koliko smo dobili od 

države. 

Marija Vukošić odgovara kako  godina još nije završila i  ovo je prva godina primjene te 

nove porezne politike, ali su neka  očekivanja da bi  sa osnova naših vlastitih poreznih 

prihoda  ostvarili  oko 3 – 3,5 mil. kn, a  razlika  od oko 8 mil su upravo ta sredstva 

fiskalnog izravnanja. Mišljenja je  da je ovo jako dobro za JLS kao  što smo mi koje imaju 

manje stanovnika i imaju slabiji taj fiskalni kapacitet, tako da smo ove godine u svakom 

slučaju u plusu. 

Više se nitko nije uključio u raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku o 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika pa predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 

glasova ZA, 6 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i 

dopunama Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Slunja za 2018. godinu 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. 

godinu vijećnici su također dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova 

ZA, 6 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

 

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

komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

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

za 2018. godinu vijećnicima je dana uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova 

ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 

 

 

8. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2018. godini  

Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Slunja za 2018. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa  12 

glasova ZA i 4 glasa PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini. 

 

 

9. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. godinu 

Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. godinu vijećnicima je 

dana u materijalima. 

Otvorena  rasprava. 
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Hrvoje Paulić vidi  u točki 1. da se iznos novčane pomoći za opremu novorođenčeta  od 

60.000 kn zamjenjuje  iznosom od 50.000 kn pa  pita zašto. 

Dragoslava Cindrić odgovara da  temeljem dosadašnjih računa odnosno isplata, na 

žalost,  mali je broj djece rođene pa  nema potrebe za ovolikom sumom jer do kraja 

godine je ovih 50.000  dovoljno za sve, vjeruje i više  nego što će biti utrošeno. Potvrdila 

je što je  gradonačelnik rekao da se  u idućoj godini planira povećanje naknada za 

novorođenu djecu.  

Hrvoje Paulić  pita gradonačelnika zašto se taj iznos onda nije rasporedio na djecu 

koliko ima, zašto se nije  povećala naknada. 

Gradonačelnik  je ponovio da će se to povećati za iduću godinu i da se  ne može  sada 

retroaktivno vraćati ljudima.  

Hrvoje Paulić pita što ako rodi netko petorke pa mu je gradonačelnik odgovorio  da će 

dobit  onoliko koliko im pripada sada po programu.  

Gradonačelnik je ukazao  kako je ovdje jednokratna novčana pomoć povećana sa 

80.000 kuna  na 110.000 kn, isplaćivat će se i  pomoć studentima i učenicima koji putuju 

prema Karlovcu, Zagrebu, a do sada uopće nisu bili u programu.   

Dragoslava Cindrić je potvrdila to te dodala kako je potreba da se  još poveća taj iznos 

jer ima više učenika i studenata nego što se predvidjelo.  

Hrvoje Paulić apelira  ovim putem  na sve ovdje ljude da se to napravi, da se da tih 

novaca što više i za novorođenčad i za studente jer, boji se,  nećemo imati kome davati 

za deset.  

Dragoslava Cindrić kaže kako vjeruje da nećemo  uspjeti i s ovim sredstvima isplatiti 

sve do kraja godine,  ali će se onda isplatiti početkom godine jer školska godina traje do 

6. mjeseca pa će se moći isplatiti sve. Za  iduću godinu planira se i povećanje novčanih 

naknada i povećanje sredstava za stipendije, odnosno poveća se naknada učenicima i 

studentima,  planira se i  uvođenje jedne točke koja bi bila besplatan smještaj u vrtiću za  

3. 4 i slijedeće dijete u obitelji, ali to će tek doći. 

Hrvoje Paulić je na to komentirao   "super, neka dođe bilo kad."  

Goran Glavurtić iznosi kako je  u Karlovačkoj županiji župan Damir Jelić  izjavio da je 

po pitanju sufinanciranja prijevoza  učenika u KŽ Grad Slunj na 1. mjestu i da je čak u 

nadstandardu u usporedbi sa ostatkom Županije što je super pa upravo iz tog razloga 

ovo povećanje s jedne strane za njih, a smanjenje za novorođenčad baš i nema njemu  

nekog smislu,  protiv su ovog smanjenja za novorođenčad. 

Gradonačelnik je ponovio kako nije ništa smanjeno, nije se to smanjilo zato što se to 

htjelo već zato što se vidi  da neće biti potrebe. Ako bi se desilo  da se  ovaj mjesec i 

idući   rodi više nego do sada, svima će se  isplatiti naknada  pa makar išli malo u 

probleme u proračunu, istaknuo je.  Što se tiče prijevoza učenika kaže da su to dobro  

rekli jer  smo se u sufinanciranje prijedloga dvoje djece iz Primišlja jer ona nisu  upala  u 

taj program osnovnog školstva, sa  32.000 kn sudjelujemo u prijevozu te djece, a toliko 

odobrava i Županija, znači 64.000 kn košta prijevoz djece iz Primišlja ovamo.  Što se tiče 

samog smanjenja iznosa kaže kako je to i moglo ostati, ali su se vodili time što vrijedi  tu 

novce držati  ako ih možemo utrošiti upravo za  studente, učenike. 

Ivanka Magdić se,  zbog slušatelja,  javila jer ispada da se u  gradskom proračunu 

smanjuju  sredstva za novorođenčad, što nije točno. Imamo  još 2 mjeseca do kraja 

godine, zna se  koliko se djece rodilo do današnjeg dana, zna se  koliko se do kraja 

godine još očekuje  da će se roditi pa ne zna zašto držati novce kada ih nećemo imati do 

31. 12. kome isplatiti jer neće biti rođeno toliko djece, znači ne radi se o smanjenju  

naknade nego u svođenju planiranih sredstava u realan okvir.  

Hrvoje Paulić isto tako,  čisto zbog slušatelja, odgovara kako se ne može reći da se ne 

smanjuju sredstva kada se ona smanjuju. 

Ivanka Magdić ponavlja kako ih  ne smanjujemo, ne možemo ih utrošiti do kraja 

godine, nemamo kome dati ta sredstva, biti će utrošeno daleko manje, a g. Paulić ostao 

kod toga da se sredstva  smanjuju. 

Predsjednik smatra da su se razumjeli i da je bespredmetno razgovarati i raspravljati o 

ovome jer novac koji je planiran će pokriti sve potrebe za djecu rođenu do kraja godine, 

visina naknade se nije mijenjala. 
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Nikolina Požega se osvrnula na ovo što  svi govore "nema se kome dati, nema djece" 

A, zašto nema, pita. "Zašto mi mladi ne radimo na toj demografskoj obnovi, pita i 

nastavlja "To vam je jedan od razloga zašto se Živi zid oformio, koji je omjer tih danih 

stipendija učenicima u odnosu na radna mjesta koja ti studenti kada završe mogu 

očekivati u ovom gradu, mi trebamo raditi na stvaranju novih radnih mjesta pa će onda 

te stipendije imati smisla jer kao što je gđa Zdenka jednom rekla ne postoje radna tijela i 

odbori samo  radi sebe, tako niti studenti ne idu na faks da bi rekli bili smo na faksu nego 

da im to kasnije ima nekog smisla."  

Ivona Piršić pita kolika je ta naknada do sada bila   po djetetu. 

Dragoslava Cindrić odgovara da je naknada bila za prvo i drugo dijete po 1.000 kn, za 

3. dijete 4000 kn,   a svako slijedeće plus 1.000 kn. 

Ivona Piršić pita da li taj iznos ostaje jednak kao i do sada. 

Dragoslava Cindrić kaže da u ovom trenutku da, a za iduću godinu se planira 

povećanje. 

Ivona Piršić je još iznijela kako se često čuje da ljudi kažu kako ne  znaju gdje i kako  

pa možda samo da se reče gdje da se ljudi jave, ne samo za novorođenčad nego i za 

studente, učenike. Bila je,  kaže,  svjedok u par slučajeva gdje su mame trčale i skupljale 

papire jer nisu znale da do 30.10.  mogu ostvariti to pravo. 

Dragoslava  Cindrić  odgovara da je do 30. 11. rok a njega su stavili  kako bi se do 

kraja godine mogla realizirati isplata i sve što je potrebno. Sve je objavljeno na  

stranicama Grada, preko Facebook stranice Savjeta mladih, preko Radio Slunja je dana  

obavijest, pa zaista ne zna tko nije znao,  što se prijevoza učenika tiče. Što se tiče  

novorođene djece to se i u rodilištu i na Zavodu za zdravstveno i svagdje gdje se 

prijavljuju daje informacija da kod nas mogu prijaviti rođenje djeteta. Osim  toga iz 

policije svake godine dobije ispis novorođenih pa ukoliko se netko nije javio  može ih se 

pozvati, ali  do sada se nije dogodilo  da netko se nije javio i da nekom roditelju koje je 

dobilo dijete  nije isplaćena ta naknada.  

Kako se nitko više nije javio za raspravu predsjednik je istu zaključio i dao  Odluku o 

izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. godinu na glasovanje. 

Glasovalo je 15 vijećnika koji su u tom trenutku nazočili sjednici i predsjednik konstatira 

da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o 

izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

 

10. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 

2018. godinu 

Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2018. godinu  

vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

U trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je 

od ukupno 15 vijećnika ZA glasovalo 11 vijećnika dok su 4 vijećnika bila SUZDRŽANA 

odnosno da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Odluku o izmjenama Programa 

javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

 

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

2018. godinu 

Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2018. godinu 

vijećnicima je dostavljena uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je ukupno 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 

glasova ZA i 2 glasa PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u 

športu Grada Slunja za 2018. godinu. 

 

 



13 

 

12. Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna 

u 2018. godini 

Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2018. godini 

vijećnicima je dana u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić je iz  obrazloženja ove odluke  vidio kako je cilj  realizacija kapitalnog 

projekta izgradnje vodoopskrbnog sustava  barem kada su u pitanju članci 2. i 3. kao i 

financiranje  projekata uređenja gradskog kupališta kako se navodi u članku 4. i stoga 

podražavaju ovakvu odluku.  

Završetkom rasprave predsjednik daje Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika trenutno nazočnih na sjednici i predsjednik konstatira da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Programa korištenja 

namjenskih prihoda Proračuna u 2018. godini. 

 

13. Odluka o izmjeni i dopuni Programa potpore poljoprivredi na području 

Grada Slunja za 2018. godinu 

Odluku o izmjeni i dopuni Programa potpore poljoprivredi na području Grada Slunja za 

2018. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa potpore poljoprivredi na području Grada 

Slunja za 2018. godinu. 

 

 

14. Odluka o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu 

Odluka o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu vijećnicima je dana 

u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA  usvojilo Odluku o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja 

za 2017. godinu. 

 

 

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 

Grada Slunja za 2017. godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja 

za 2017. godinu vijećnicima je dana u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA  usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli  

rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu. 

 

 

16. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prostorno uređenje 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prostorno uređenje vijećnici 

su dobili u materijalima pa je predsjednik konstatirao kako  se pristupa izmjenama i 

dopunama Prostornog plana uređenja i Urbanističkog plana uređenja pa gradonačelnik 

predlaže osnivanje povjerenstva i otvara rasprava po prijedlogu gradonačelnika. 

Nikolina Požega  predložila  da se u Povjerenstvo imenuju g. Goran Glavurtić pošto je 

već ranije na prethodnim sjednicama tražio da bude član u nekim radnim tijelima 

odnosno da se njega stavi umjesto nekog od članova koji već sudjeluju u nekim radnim 

tijelima. 

Gradonačelnik  predlaže da ostane kako su vijećnici dobili  jer su u prijedlogu  

zastupljeni vijećnici kako treba biti, a zastupljena je i struka koja je isto tako bitna. 

Nikolina Požega dodaje kako je bitna i volja, a g. Glavurtić ima volju i pita može li se o 

tome glasovati.  
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Predsjednik  odgovara da će se  o ovome  glasati, ali će svi  kroz rad i javnu raspravu  

o prijedlogu plana imat  priliku  uključiti  se, a  ovo tijelo će biti malo više na tome 

angažirano. 

Goran Glavurtić iznosi kako su  rezultati lokalnih izbora poznati, dostupni javno, 

poznato je tko je ostvario koliki rezultat u postotku i koliko ima vijećničkih mjesta u 

gradskom vijeću. S obzirom na broj radnih tijela u Gradu Slunju 2 vijećnika Živog zida po 

svakoj računici zaslužuju 2 mjesta u radnim tijelima ovog grada, to je  pričao na 3 

sjednice GV, oglušilo se na to. "Kolegica je predložila da me uvrstite u ovo radno tijelo, a 

na vama je hoćete li to dati na glasanje ili ne kao predsjednik Gradskog vijeća," zaključio 

je g. Glavurtić. 

Predsjednik konstatira kako je  prvi prijedlog koji je dobiven u materijalima  prijedlog 

gradonačelnika, drugi je prijedlog Nikoline Požega da se izmjeni, ali se nije izjasnila 

umjesto koga bi eventualno  predložila g. Glavurtića 

Nikolina Požega  mu odgovara kako bi to prepušta njemu na volju ili možda da se drugi 

članovi izjasne. 

Zdenka Kovačević pojašnjava, ako se želi napraviti neka promjena, onda  prijedlog bilo 

kakav za izmjenama i dopunama bilo kojeg akta mora biti decidiran, znači predlagatelj 

mora iznijeti što traži da se izmijeni i na koji način, odnosno da bi se o prijedlogu moglo 

glasati, mora biti  konkretan u smislu  koga predlažete  da se zamjeni  sa kim. 

Nikolina Požega pita  da li to mora biti isključivo vijećnik obzirom da je i on vijećnik. 

Zdenka Kovačević smatra da bi to  bilo  najlogičnije da umjesto vijećnika ide vijećnik 

jer povjerenstva kao radna tijela GV  moraju u svim sastavu imati većinu vijećnika. 

Goran  Glavurtić pita je li  moguće  nadopuniti da  umjesto 9  bude 10 članova.  

Zdenka Kovačević kaže kako onda nemamo većinu vijećnika, odnosno ispravila se i 

rekla da imamo većinu vijećnika, ali je dodala kako nije definirano nigdje koliko radno 

tijelo mora imati članova, osim onih stalnih radnih tijela. Tu je naglasila kako se mora 

voditi  računa o tome da bi bilo praktično da radna tijela imaju neparan broj u slučaju 

podjele glasova. 

Goran Glavurtić iznosi kako  postoji čak i zakonom propisano, ali s obzirom da  imamo 

samo 4 radna tijela i imamo povremeno  tijelo za dodjelu javnih priznanja u kome je, po  

svoj logici, trebalo pripasti jedno mjesto njemu, na žalost nije pa smatra da je ovo sada   

druga prigoda da se ispravi nepravda. "Vidjet ćemo hoćete li, mislim da je prijedlog da se 

nadopuni  za još jedno mjesto znači 10. Goran Glavurtić", rekao je i nastavio "meni je 

svejedno, ne moram to biti niti ja, može biti kolegica, stvar je u tome da Živi zid po svoj 

računici treba imati 2 čovjeka u radnim tijelima Grada." 

Zdenka Kovačević mu odgovara da  nigdje  u Poslovniku ne piše, niti u Statutu niti u 

zakonu  na koji se način formira sastav radnih tijela, nigdje, ovo o čemu g. Glavurtić 

govori su nepisana pravila.  

Nikolina Požega predlaže Gorana Glavurtića umjesto Ivanke Magdić. 

Predsjednik konstatira da se kroz raspravu  moglo  zaključiti da je za kvalitetan rad 

povjerenstva bitan neparni broj članova. Također konstatira  da je  iznesen novi prijedlog 

da se u Povjerenstvo umjesto Ivanke Magdić imenuje Goran Glavurtić. Pita 

gradonačelnika da li prihvaća izneseni prijedlog ili ostaje kod svog prijedloga. 

Gradonačelnik kao predlagatelj nije prihvatio prijedlog, odnosno ostaje kod prijedloga 

kojeg su vijećnici dobili u materijalima. 

Predsjednik Vijeća stoga daje na glasovanje prijedlog vijećnice Nikoline Požege da se u 

Povjerenstvo za prostorno uređenje umjesto gđe Ivanke Magdić imenuje gosp. Goran 

Glavurtić. 

U trenutku glasovanja sjednici je nazočno svih 16 vijećnika. ZA prijedlog je glasovao 1 

vijećnik, 4 vijećnika su bila SUZDRŽANA  pa predsjednik konstatira da prijedlog nije 

prošao.  

Potom predsjednik daje na glasovanje prijedlog Gradonačelnika odnosno predlaže da se u 

Povjerenstvo imenuju: Ivan Bogović za predsjednika te Ivanka Magdić, Damir Vuković, 

Zdravko Pavlešić, Đanluka Obrovac, Irena Mateša, Franjo Žgela, Darko Flanjak i Ivan 

Magdić za članove. 
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Glasovalo je svih 16 vijećnika  i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 

glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o  osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za prostorno uređenje. 

 

 

17. Zaključak o usvajanju izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava 

tekuće rezerve Proračuna 

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna vijećnicima je 

dano uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 

U trenutku glasovanja u vijećnici je nazočno 15 vijećnika pa predsjednik konstatira da je 

glasovalo 15 vijećnika i da je Gradsko vijeće sa 14 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM 

donijelo zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava tekuće 

rezerve Proračuna. 

 

Predsjednik je dao članovima Vijeća na znanje  informaciju da   vijećnik  Zoran Ivšić više 

nije član SDP-a nego je nezavisni vijećnik.  

Na kraju je pozvao sve vijećnike da se odazovu na obilježavanje "Dana sjećanja".  

 

Predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 15,20 sati.  

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:        PREDSJEDNIK 

                GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac, vr.                 Ivan Bogović. vr. 

 

 

 


