
  
 REPUBLIKA    HRVATSKA 
 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
            GRAD SLUNJ 
         GRADSKO VIJEĆE       
 
KLASA: 061-01/20-01/02  
URBROJ: 2133/04-03/01-20-1 
Slunj, ___________ 2020.  
 
Na temelju ĉlanka 3. stavka 2. Odluke o kriterijima i naĉinu dodjele javnih 
priznanja i nagrada Grada Slunja ("Glasnik Karlovaĉke županije" 24/04 i 20/09) i 
ĉlanka 25. stavka 1. podstavka  17. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovaĉke 
županije” 20/09, 6/13, 15/13, 3/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja 1/18 i 2/20) 
Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj __. sjednici održanoj dana __.  2020.  
godine donijelo je  
 

ODLUKU  
o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u  2020. godini 

 
 

I. 
Javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se TOMISLAVU ŠTRKU za izuzetan 
osobni doprinos i angažman u organizaciji civilnih službi, evakuaciji i zbrinjavanju 
prognanog stanovništva tijekom agresije i napada na Slunj 1991. godine. 

 
II. 

Javno priznanje Grada Slunja u 2020. godini dodjeljuje se:  
 
1. KATICI MATEŠIĆ – za izuzetan doprinos razvoju rukometa u Slunj, 

posvećenost i predanost promociji sporta i zdravog života, nesebiĉan rad i 
prenošenje sportskih znanja i vještina na djecu i mlade.   

 
 
2. MARKU VESELĈIĆU - za nemjerljiv doprinos i pomoć Gradu u osiguranju 

financijskih sredstava za realizaciju projekata izgradnje sustava javne 
vodoopskrbe i odvodnje.  

 
III. 

Uz povelju dobitnicima javnih priznanja dodjeljuju se i plakete (pozlaćeni kameni 
odljev grba Grada Slunja dim 18x21 cm za životno djelo, odnosno  14x18cm  za 
godišnje javno priznanje,  sve u kutiji tamnoplave boje). 
 

IV. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Slunja". 
 
         PREDSJEDNIK  

        GRADSKOG  VIJEĆA: 
                       Ivan Bogović 
 



  
 REPUBLIKA    HRVATSKA 
 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
            GRAD SLUNJ 
         GRADSKO VIJEĆE       
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 
 
KLASA: 061-01/20-01/01 
URBROJ: 2133/04-03/01-20-2 
Slunj, 25. lipanj 2020.  
 

GRADSKO VIJEĆE  
GRADA SLUNJA 

 
 
PREDMET: izvješće o provedenom javnom pozivu za dodjelu        
                    javnih priznanja i obrazloženje prijedloga Odluke  
                    o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2020. godini 
 
Temeljem odredbi ĉlanka 11. Odluke o kriterijima i naĉinu dodjele javnih 
priznanja i nagrada Grada Slunja dostavlja se izviješće o provedenom javnom 
pozivu, te obrazloženje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja 
u 2020. godini. 
 
Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slunja 
objavljen je 18. svibnja 2020. godine u "Veĉernjem listu", na gradskim internet 
stranicama, oglasnoj ploĉi,  na Radio Slunju. 
Krajnji rok za dostavu prijedloga  bio je 01. lipanj 2020. godine. Tijekom trajanja 
poziva nije dostavljen niti jedan prijedlog.   
Sjednica Povjerenstva održana je 25. lipnja.  
Prema odredbama Odluke, prijedloge za dodjelu priznanja mogu  podnositi  i 
ĉlanovi Povjerenstva. Stoga su na sjednici razmatrani prijedlozi da se javna 
priznanja dodijele:  

- Gosp. Tomislavu Štrku - prvom predsjedniku bivše Općine Slunj koji je na 
ĉelo Općine došao nakon prvih demokratskih izbora 1990. godine i ostao 
na ĉelu izvršne vlasti bivše Općine Slunj sve do progonstva. Kao naĉelnik 
Kriznog stožera brinuo je o organizaciji privremenog smještaja i evakuaciji 
stanovnika koji su zbog stalnih napada pobunjenog srpskog stanovništva 
morali napustiti svoje domove. Upravo je pravodobna i organizirana 
evakuacija  stanovnika doprinijela da broj civilnih žrtava bude minimalan.   

- GĊi. Katici Matešić koja uspješno vodi Rukometni klub Drenak, nesebiĉno i 
kontinuirano radi s djecom i prenosi im osnovna sportska znanja i vještine. 
Osobno je angažirana u raznim sportovima – od rukometa, nogometa, 
kuglanja, trĉanja, plivanja u kojima nije samo sudionik, već i inicijator, 
organizator, voditelj, trener – ukratko „Katica za sve“.    

- Gosp. Marku Veselĉiću za nemjerljiv doprinos i pomoć Gradu u osiguranju 
sredstava za realizaciju projekata izgradnje sustava javne vodoopskrbe i 
odvodnje. Gosp. Veselĉić djelatnik je Hrvatskih voda od 2006. godine gdje 
obavlja niz odgovornih funkcija: od poslova glavnog inženjera projekta, 
zamjenika voditelja jedinice za provedbu nacionalnog programa 
navodnjavanja, voditelja jedinice za provedbu projekta vodno komunalne 
infrastrukture, voditelja jedinice za provedbu „projekta infrastrukture CHF 
darovnica“, a od 2017. godine voditelja Sektora zaštite štetnog djelovanja 
voda.  Uz njegovu pomoć i osobni angažman gradskom komunalnom 
poduzeću odobrena se sredstva za izgradnju  vodoopskrbnih cjevovoda 



Slunj-Veljun, Donji Kremen-Gornja Glina, Gornja Glina-Mateše-Glinsko 
Vrelo-Klizavac, sredstva za izgradnju kanalizacije u Ulici 14. Domobranske  
pukovnije itd.      

 
Povjerenstvo je nakon provedene rasprave jednoglasno zakljuĉilo da svi 
predloženi zaslužuju dobiti javno priznanje, te predlaže Gradskom vijeću da 
donese Odluku o dodjeli  javnih priznanja Grada Slunja u 2020. Godini.  
   
 
 
       Predsjednik Povjerenstva za dodjelu 
                     javnih priznanja:   
                     Ivan Bogović, v.r.   
 
 


