
Zapisnik 

 

sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja odrţane dana 3. 12. 2019. godine u 

vijećnici. 

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

nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika,  djelatnike gradske uprave 

i pripadnike medija, sve slušatelje i gledatelje. 

 

AKTUALNI SAT 

Damir Vuković  ima 3 pitanja, prvo  pitanje se odnosi na sječu šume iznad motokros 

staze, zanima ga zna li  gradonačelnika  što od toga, čije je to zemljište. Drugo pitanje se 

odnosi na plan uređenja Trg Zrinskih i Frankopana, u kojoj je fazi, kada je realizacija i je 

li u tom paketu i uređenje trţnice. Treće, pita idu li radovi u Rastokama po planu ili kasne 

jer čini mu se da   to malo sporo ide. 

Gradonačelnik odgovara da je  šuma koja se siječe  iznad motokros staze  privatna te 

da to i nije  prava šuma, više je to drač, pravu šumu ne diraju. Oni koji su to uzeli čiste 

taj prostor odnosno vrše sječu i melju tu masu i to si odvoze. Ne zna kako su to 

dogovorili sa vlasnicima tih čestica, ali dodaje kako su bili i kod njega na razgovoru gdje 

su predlagali da isto tako očiste čestice koje je Grad otkupio za poduzetničku zonu, ali za 

sada nema nikakvog dogovora oko toga. Naglasio je kako je u svemu najvaţnije  da je ta 

sječa dogovorena  sa vlasnicima parcela.  Vezano uz plan uređenja Trga Zrinskih i 

Frankopana zamolio je  pročelnicu Zdenku Špelić  da više o tome kaţe.  

Zdenka Špelić je iznijela kako je, od kada je kupljena od strane Grada  Petkovićeva 

kuću, napravljena  statička  procjena toga objekta da se uopće vidi u kakvom je  

građevinskom stanju, a napravljena je i arhitektonska snimka. Nakon toga je   cijeli 

prostor Trga (znači  otvoreni plato, i gornji i donji, kupljena parcela i  2 gradske parcele)  

geodetski snimljen, a  2018. godine  je napravljena još konzervatorska studija  za cijeli 

trg. Nakon  što je napravljena ova analiza, a u cilju  da se na kvalitetan način osmisli taj 

prostor u  UPU koji je sada u izmjenama, naručena je arhitektonsko-urbanistička studija, 

odrţan je  sastanak sa izrađivačima studije koji su do sada napravili analizu stanja, a 

sastanak je  bio sa ciljem da se definira koji su sadrţaji Gradu interesantni i potrebni na 

tom prostoru. Imamo  otvorene dijelove i objekte i lokacije na kojima bi se mogli dogoditi 

novi objekti  i svakako je tu planirana kao i do sada trţnica   s tim da je planira i trţnica u 

zatvorenom dijelu, to je zgrada starog zatvora kojeg nema više, ali pretpostavlja da svi 

znaju gdje je ona bila. Također se traţi  namjena za ovaj objekt koji je kupljen od 

Petkovića i u dvorištu u pozadini te kuće je gradska privatna parcela koja je sada 

neizgrađena pa je cilj  definirati sadrţaje i eventualno na neki način definirati barem 

gabarite tih budućih objekata i tzv. urbanu opremu trga, znači definirati kako će biti 

opločenje trga, da li će tu biti određenih spomenika, za što će se trg koristiti, na koji 

način će se koristiti. Trg, kao što znamo, ima različite reţime korištenja svakodnevnog, 

drugačiji reţim je četvrtkom kada je sajmeni dan i drugačiji reţim u određenim 

događanjima odnosno kada imamo određene manifestacije, bilo Grad ili sama ţupa. 

Dodala je  kako postoje neki planovi da se  sama manifestacija „Dana grada Slunj“ ili 

barem dobar dio tih događanja, vrati ponovo na trg. Sve su to neki sadrţaji odnosno 

zadaci koji su dani izrađivačima studije da se osmisli na koji način iskoristiti trg, a da sve 

to funkcionira i ono što je jako bitno  je prometno urediti trg tako da se moţe koristiti u 

svim tim različitim reţimima i oblicima korištenja. Dodala je kako bi za otprilike mjesec 

dana izrađivač  trebao zajedno sa svim našim imputima predloţiti rješenje koje će se  još 

u tom širokom krugu razmotriti i na neki način definirati  kako planirati taj trg u 

izmjenama UPU-a Grada Slunja.  

Gradonačelnik se nada da će  izrađivači studije na vrijeme to odraditi i misli da tu ne bi 

trebalo biti problema i da do sada sve  ide onako kako je i dogovoreno.  Na zadnje 

pitanje,  idu li radovi u Rastokama po planu, odgovara da idu mada moţemo očekivati  i 

zastoje jer dolazi  loše vrijeme i vodostaj više nije onako nizak kao što je bio ranije. 

Izvođači su se  sada skoncentrirali na most sv. Ivana, uređuju taj dio i pripremaju ga za 

dalje. Bitno je  da rade i da  sama konstrukcija bude kompletna i spremna, vjeruje da i 



drvnu građu pripremaju. Naglašava kako oni znaju za rokove i za sve i misli da sve to ide 

po planu.  

Luka Katić se osvrnuo na prodaju jabuka u prošli četvrtak ispred zgrade sveučilišta i 

zanima ga  u čijoj nadleţnosti je bio taj event s obzirom da je  ţupanijska cesta prema 

Ogulinu bila zakrčena s obje strane te se dva automobila nisu mogla mimoići na 

prometnici jer su građani parkirali i na lijevom i na desnom nogostupu. Navodno je, kaţe,  

kamion trebao doći u 9 sati, ali se pojavio  tek u 14 sati, 5 sati potpunog prometnog 

kolapsa, a da  stvar bude još bolja taj dan je i sajam u Slunju pa je ionako guţva poveća 

u gradu. Njegovo je pitanje nije li se to  moglo odraditi u bivšoj vojarni Kneja ili nekom 

adekvatnijem mjestu s obzirom da ima dovoljno mjesta i za parking i za dolazak kamiona 

s jabukama, a ne zakrčiti cestu 6 sati zato što dolaze jabuke u Slunj. Misli  da je to malo 

neozbiljno i presmiješno s obzirom na vrijeme u kojem ţivimo i pita, znači li  to da se 

sutra netko sjeti prodati kamion krumpira i kukuruza,  da bi opet zakrčili ţupanijsku 

cestu na 6,7 sati. 

Gradonačelnik odgovara kako taj dan nije bio u Slunju, bio je u Šibeniku  i ne zna što 

se tu događalo, ali je i dodao kako to nije do Grada jer  promet regulira policija i  netko 

je to trebao dojaviti policiji i policija bi to regulirala. Jabuke su se prodavale vjerojatno u 

organizaciji umirovljenika, kaţe, oni su to sami dogovarali, Grad o  tome nije imao  

previše saznanja,  a on osobno nije znao ništa, odnosno nije znao ni da je promet bio 

zakrčen.  

Đanluka Obrovac iznosi kako je dobio  sugestiju od prolaznika kroz Slunj  da se uz D1 u 

naselju  Donjem Nikšiću, između bivšeg „Zelen bora“ i sadašnje „Mirjane“ uz desnu 

stranu ceste vidi dolina gdje se ispuštaju fekalije  pa ga zanima je li ta informacija došla 

do gradonačelnika, je li upoznat s tim. Kaţe kako svi znamo kako se fekalije skladište i 

saniraju, ali ovo nije jedan od tih načina pa je  molio da se  to pogleda,  sanira i da se u 

budućnosti takve stvari izbjegavaju. 

Gradonačelnik  odgovara kako nije s tim upoznat, nije dobio nikakvu prijavu, ali zna da 

hotel Mirjana ima svoj pročistač, tako da vjeruje da to nisu fekalije  iz sanitarnih čvorova, 

već je to  pročišćena tekućina koja moţda zbog stajanja poprimi druge mirise. Hotel 

nema gdje tu tekućinu ispuštati nego tamo, znao je i sam tamo pristati, ali nije primijetio 

da išta smrdi.  

Đanluka Obrovac dodaje kako  ne zna je li to od hotela ili netko sa strane to dovozi, ali 

to  ne izgleda lijepo pa   sugerira da se to sanira na neki način jer je na vidljivom  

mjestu, a vjeruje da nije ni zdravo. 

Gradonačelnik  ne vjeruje da netko vozi sa strane jer to oni ne bi dozvolili, ali sada se 

za to zna pa će se vidjeti  što  se tamo događa.   

 

Po završetku "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje  14 vijećnika 

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

Davor Poţega, Igor Piršić, Draţen Paulić, Ivona Piršić, Đanluka Obrovac, Luka Katić  

Dušan Grubor, Hrvoje Paulić, Damir Vuković.  

Svoj izostanak opravdali su Zoran Ivšić i Goran Glavurtić.   

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

Poţega – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Špelić – pročelnica Ureda grada, Anđelka 

Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i 

komunalni sustav, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, 

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

voditeljica Odsjeka za komunalni sustav i Viktor Smolić – voditelj Odsjek za razvoj i 

imovinsko pravne poslove.   

Zapisničar: Ankica Štefanac. 

Predsjednik je  predloţio dnevni red za sjednicu kakav  su vijećnici dobili u pozivu te isti 

dao na raspravu.  

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednik zaključio 

raspravu i dao  predloţeni dnevni red na glasovanje.   

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće za 26. sjednicu  

jednoglasno utvrdilo slijedeći  

 



Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća 

2. Proračun Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu 

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu 

4. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2020. 

godini 

5. Program odrţavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2020. 

godini 

6. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2020. godinu 

7. Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja u 2020. godini 

8. Program javnih potreba u sportu Grada Slunja u 2020. godini 

9. Program korištenja namjenskih prihoda proračuna u 2020. godini 

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

naknade u 2020. godini 

11. Odluka o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade u 2020. godini 

12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja 

13. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu 

14. Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav civilne zaštite  Grada Slunja 

15. Odluka o izmjenama Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Slunja u 2019. godini 

16. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2019. 

godinu 

17. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade 

 

 

 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja odrţane dana 11. 11. 2019. 

godine  vijećnici su dobili u materijalima uz poziv pa je predsjednik o istom otvorio 

raspravu. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo pa predsjednik daje zapisnik na usvajanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko  vijeće jednoglasno usvojilo 

Zapisnik sa 25. sjednice odrţane dana 11. studenog 2019. godine. 

 

 

2. Proračun Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. 

godinu 

Prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu te 

detaljno pisano obrazloţenje vijećnici su dobili u materijalima. 

Na poziv predsjednika Vijeća, Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za proračun i 

financije iznijela je da se danas uoči same  sjednice Gradskog vijeća sastao Odbor za 

proračun i financije uz nazočnost stručnih sluţbi Grada koje su Odboru mogle dati 

odgovore na sva moţebitna pitanja. Nakon rasprave o proračunu  Odbor  za proračun i 

financije  jednoglasno predlaţe  da današnje Gradsko vijeće prihvati Proračun Grada 

Slunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu u cijelosti onako kako je 

i predloţen.  

Potom je kratko obrazloţenje dao gradonačelnik Jure Katić. Istaknuo je  kako se kao i 

svake godine u ovo vrijeme predlaţe proračun za slijedeću godinu, ali će se tek nakon 

prvog rebalansa, odnosno nakon završnog računa za ovu godinu,   točno znati  s čime će 

se raspolagati iduće godine, a nada se će i tada biti otprilike ovakav kakav je i predloţen.  

Sada se predlaţe proračun u iznosu od 53.725,000.00 kn plus 6.200.000,00 viškova iz 

ove godine što bi ukupno bilo oko  60 mil. kn. Najviše prihoda je od poreza, od 

komunalne naknade, a  skoro pola prihoda su sredstva iz fondova EU. Nije pojedinačno 

govorio  o  stavkama niti prihoda niti rashoda jer je sve to navedeno u proračunu. 

Vjeruje da se i ove godine, kao i do sada, dio  projekata neće završiti, ali bez obzira na to 



smatra kako moţe slobodno reći da je ova godina bila vrlo uspješna, da se odradilo  ono 

što je i planirano i vjeruje  da će tako biti i iduće godine i da će se završiti  nekoliko bitnih 

projekata koji su planirani,  a jedan od njih i najglavniji projekt „Vodene tajne“ koji bi 

trebao biti u 8. mjesecu završen, najznačajnija sredstva su tu. Isto tako svi drugi projekti 

koji su planirani nada se da će ovim proračunom biti pokriveni. Kao i Odbor za proračun i 

financije  predlaţe Gradskom vijeću  da prihvati Proračun kako je i predloţen.  

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

raspravu i dao Proračun na glasovanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasovalo 14 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće sa 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŢANIM glasom usvojilo Proračun 

Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu. 

 

 

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu vijećnici su dobili 

također u materijalima.  

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika prisutnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće sa 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŢANIM glasom usvojilo Odluku o 

izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu. 

 

 

4. Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 

2020. godini 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2020. 

godini vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom SUZDRŢANIM usvojilo Program građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Slunja u 2020. godini. 

 

 

5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja 

u 2020. godini 

Prijedlog Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 

2020. godini vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom SUZDRŢANIM usvojilo Program odrţavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2020. godini. 

 

 

6. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2020. godinu 

Prijedlog Socijalnog programa  Grada Slunja za 2020. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku o usvajanju Socijalnog programa na 

glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Socijalni program  Grada Slunja za 2020. godinu. 

 

 

7. Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja u 2020. godini 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi  Grada Slunja u 2020. godini vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Program javnih potreba u kulturi  Grada Slunja u 

2020. godini. 



 

 

8. Program javnih potreba u sportu Grada Slunja u 2020. godini 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu  Grada Slunja u 2020. godini vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na glasovanje. 

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

usvojilo  Program javnih potreba u sportu  Grada Slunja u 2020. godini. 

 

 

9. Program korištenja namjenskih prihoda proračuna u 2020. godini 

Prijedlog Programa korištenja namjenskih prihoda proračuna u 2020. godini vijećnici su 

dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Program korištenja namjenskih prihoda proračuna  

u 2020. godini. 

 

 

10. Odluka o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava 

komunalne naknade u 2020. godini 

Prijedlog Odluke o financiranju građenja objekata i građevina iz sredstava komunalne 

naknade  u 2020. godini vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku  na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom SUZDRŢANIM usvojilo Odluku o financiranju građenja objekata i 

građevina iz sredstava komunalne naknade  u 2020. godini. 

 

 

11. Odluka o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade u 2020. godini 

Prijedlog Odluke o financiranju vatrogastva iz  komunalne naknade  u 2020. godini 

vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

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

usvojilo Odluku o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade u 2020. godini. 

 

 

12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja 

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

poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Analizu na glasovanje. 

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

usvojilo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja.  

 

 

13. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu 

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Plan  na glasovanje. 

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

ZA i  1 glasom SUZDRŢANIM  usvojilo Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. 

godinu.  

 

 

14. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

Grada Slunja 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa  za sustav civilne zaštite Grada 

Slunja  vijećnici su dobili uz poziv. 



Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom SUZDRŢANIM usvojilo Odluku o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite Grada Slunja. 

 

 

15. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2019. godini 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa odrţavanja  komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2019. godini vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku  na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama Programa odrţavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2019. godini. 

 

 

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

2019. godinu 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja u 2019. 

godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Program na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  sa 13 

glasova ZA i 1 glasom SUZDRŢANIM usvojilo Odluku o izmjenama Program javnih 

potreba u sportu  Grada Slunja za  2019. godinu. 

 

 

17. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne 

naknade 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade.  

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

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

usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade.  

 

 

S ovom točkom dnevni red sjednice je iscrpljen pa je predsjednik zaključio njen rad u 

14,30 sati. 

 

IZVOD SASTAVILA                 PREDSJEDNIK  

                         GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac                                       Ivan Bogović 

 


