
 

Zapisnik 

 

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 16. 07. 2018. godine u 

vijećnici. 

Sjednicu je u 15,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, 

pozdravio sve nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i djelatnike 

gradske uprave kao i slušatelje Radio Slunja. Iskoristio je prigodu te uputio čestitke  

Vatrenima koji upravo stižu u Hrvatsku, zahvalivši im  na svim lijepim trenucima koje su 

podarili svima i na promidžbi koju su učinili i za naš sport i za Republiku Hrvatsku. 

Također je čestitao i zahvalio gradonačelniku Juri Katiću  i njegovom timu na danas 

potpisanom ugovoru, jednom od najvrednijih za Grad Slunj, ukupne vrijednosti  projekta  

oko 24 mil. kn koji će se  najvećim dijelom  financirati preko europskih fondova te poželio 

da realizacija krene što prije i da budu  sukladno svim očekivanjima. 

Diana Cindrić je i za jedno i za drugo zapljeskala čemu su se  pridružili i ostali  vijećnici. 

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

pitanja, ali je prije toga zamolio vijećnike da budu što kooperativniji, što konkretniji  i 

konstruktivniji i da završe uspješno sjednicu kako bi mogli pratiti prijenos povratka i 

dočeka    Vatrenih    

Zoran Ivšić je u ime svojih  sugrađana koji žive oko osnovne i srednje škole postavio 

pitanje  zašto je tek neki dan prvi put pokošena trava oko parkirališta  između škola, 

zašto se ondje parkiraju silni kamioni i zašto je tamo zeleni otok. 

Gradonačelnik se prije davanja odgovora također  priključio  onom što je predsjednik 

Vijeća rekao, odnosno i sam čestitao   našim reprezentativcima i cijeloj ekipi oko njih. 

Također je čestitao i svojoj gradskoj upravi, ne samo na današnjem projektu, nego 

projektima  koje rade  i koje već par godina pripremaju, danas je za jedan od većih 

projekata koji je prošao  potpisan  ugovor. "Najveće zasluge idu cijeloj ekipi grada, 

gradske uprave zajedno sa konzultanticom Mirnom, ali evo to je znak da radimo i da 

nećemo stati, ima nekoliko projekata koji su u planu i koji bi trebali biti odrađeni" 

istaknuo je.  Što se tiče postavljenih pitanja najprije se osvrnuo na zeleni otok  gdje kaže 

kako je to  dogovoreno još puno ranije, prihvatilo se da to bude gore, vjerojatno su to u 

dogovoru Mjesni odbor i LIPA odredili,  jedan je prema vojarni i jedan na placu. Nije do 

sada čuo da to nekome smeta, to i nije otok gdje se odlaže komunalni otpad,  već otpad 

za recikliranje i ne bi se trebalo ništa osjetiti. Kada su u pitanju veliki kamioni odnosno 

parkiranja kaže kako su   dogovarali sa izvođačima radova koji trenutno rade ovdje,  

(sada se radi Stara cesta, biti će nastavak Ulice Ivana Trnskog) a nemaju gdje sa tim 

velikim strojevima koje oni imaju, da ih mogu parkirati na tom prostoru   dok taj prostor 

nije uređen. Dodaje kako je i taj  prostor u planu za uređenje, ali do tada su dozvolili 

parkiranje tih strojeva jer je taj dio donekle osvijetljen,   prolazi se tuda pa je zbog 

zaštite od otuđivanja to dobro, a vezano uz parkiranje ostalih kamiona nije mu poznato  

oko toga. 

Zoran Ivšić kaže kako nije problem u strojevima jer ljudi znaju zašto su oni tu,  ali je za 

velika vozila koja stoje tamo. 

Gradonačelnik je odgovorio kako će  razgovarat  o tome, za jedne zna  koji parkiraju, 

ali uočio je da se  parkira  i još netko,  vjeruje da su iskoristili priliku gdje nije ulica i nije 

uređeno pa se tamo parkiraju. 

Zoran Ivšić podsjeća na košnju trave, zanima ih  tko je nadležan, domar srednje i 

osnovne škole ili Lipa.  

Gradonačelnik  misli da je Lipa trebala to pokositi prije, vjeruje da Lipa nije znala da je 

to u našem sastavu, oni nemaju to uključeno u čišćenje, ali im  je to preneseno. 

Diana Cindrić je dopunila  kako to kosi domar Srednje škole uredno, oni nisu razmišljali 

o tome je li je to u nadležnosti Lipe ili njihovoj, međutim, domar je bio na godišnjem do 

pred neki dan, a kakva je ova godina kiša, sunce,  travu bi trebalo kositi svakih 5 dana 

da bi to izgledalo uredno. Domar se  uistinu trudi i nada se, ako se još i Lipa uključi, da 

će to bolje izgledati. 
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Gorana Glavurtića,  vezano za izmjenu  Statuta i Poslovnika sa prošle sjednice, zanima 

ga da li je ona postala službena i da li je negdje objavljena. 

Zdenka Kovačević odgovara,  što se tiče Poslovnika,    da se on objavljuje kao i svaki 

naš dokument u Službenom glasniku Grada Slunja i objavljen je sa datumom koji je 

identičan datumu održavanja sjednice Gradskog vijeća, tj. 7. 6. a stupio je na snagu 

osmog dana od objave. 

Goran Glavurtić iznosi kako je poslao upit povjerenici za informiranje Vlade RH vezano 

za tu odluku pa je u nastavku pročitao dio teksta: "Uzimajući u obzir sve navedene 

odredbe tako i statut jedinice lokalne samouprave mora biti u skladu sa odredbama 

Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi te da poslovnik gradskog vijeća 

mora biti sukladan odredbama navedenog statuta. Mišljenje je povjerenice za 

informiranje da se isti općim aktom ne mogu sužavati prava vijećnika koja su im 

zajamčena zakonskim odredbama." Ostavio je cijeli tekst da se može pročitati. 

Zdenka Kovačević smatra da  našim poslovnikom i odlukom o izmjenama i dopunama 

poslovnika nisu niti na koji način sužena vijećnička prava. Uostalom, pročitala je prošli 

puta mišljenje Ministarstva uprave koje je nadležno za djelovanje lokalne i područne 

samouprave što se tiče zakonitosti rada prije svega, a koje se odnosilo  baš ciljano na 

snimanje sjednica gradskog vijeća. Prema tome, ističe kako  tamo jasno stoji da je to 

pitanje u nadležnosti lokalne samouprave odnosno samog predstavničkog tijela i akt 

kojim se to uređuje jest poslovnik.  

Goran Glavurtić se zahvalio na odgovoru i postavlja drugo pitanje koje je vezano za 

modernizaciju Stare ceste, radovi su trebali biti završeni 1. 7. pa pita zna li se kada će 

biti završeni te  da li je došlo do izmjene projekta. 

Gradonačelnik je najprije rekao kako ne zna kada će biti završena modernizacija Stare 

ceste, a trebala je biti  završena   ovih dana. Kako je i sam vijećnik stanovnik te ulice 

vjeruje da i sam vidi razlog zbog kojih su produženi radovi, naime,  prilikom kopanja 

odnosno diranja same kanalizacije  i priključaka vidjelo se da stara kanalizacija nije 

dobra, a to se nije znalo kada se radio projekt,  nije to znao ni projektant, nije se znalo  

čak  ni kuda ide,  otvaralo se i nekoliko šahtova  i vidjelo da kanalizacija  nešto i 

propušta, ali se na kraju ipak  ispostavilo  da je jako plitka i da se mora ići u izmjenu 

toga. Kaže kako se  tjedan dana čekalo na materijal za popravak tog dijela kanalizacije, 

jer se on morao naručiti i to je sve zaustavilo radove  više od 2 tjedna. Od prošle srijede 

se krenulo sa tim  priključcima,  do kuda se došlo ne zna, ali svi trebaju dobiti nove 

priključke i kada se to riješi, provesti će se i nova  vodovodna mreža, to će biti već sutra 

rađeno na tom dijelu. Nakon toga kaže kako da je još jedan problem, naime i HEP treba 

ukopati neke svoje cijevi. Ponovio je kako, kada se radio projekt, svega toga nije bilo i 

naglasio kako bi svi  voljeli da je to završeno kako treba, ali niti jedan projekt ne može 

proći da nema problema osobito kada se radi neka rekonstrukcija. Do promjene projekta 

smatra da je možda  došlo u nekim dijelovima,  ali ne značajno, došlo je, koliko zna, do 

promjene  kod zida, sve  drugo se drži granica kud treba, rubnjaci su po planu.  

Nikolina Požega pita na koji način se može stupiti u kontakt sa Savjetom mladih Grada 

Slunja kao savjetodavnim tijelom, odnosno da li oni imaju negdje naznačen nekakav 

kontakt broj ili e-mali adresu. 

Zdenka Kovačević odgovara da Savjet mladih nema  mail adresu, barem ne kao Savjet 

mladih i  upućuje ju da može preko gđe. Dragoslave Cindrić koja obavlja  tehničke 

poslove sa Savjet mladih dobiti  i informacije o predsjednici i njenim kontaktima. 

Nikolina Požega smatra da to može ona, ali zanima ju u smislu ako bi neki drugi savjet 

mladih  ili nekakva udruga mladih željela kontaktirati. 

Zdenka Kovačević  odgovara da svi mogu na  taj način jer  gđa Cindrić je i osoba za 

informiranje u Gradu, prema tome sve informacije se mogu na taj način dobiti. 

 

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.  
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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,  Tone Butina – direktor Radio 

Slunja. 

Zapisničar: Ankica Štefanac.  

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

dobili uz poziv uz pojašnjenje  da su vijećnici dobili na stolu novi prijedlog uz točku 4. 

dnevnog reda pa daje dnevni red  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 13. sjednice Gradskog vijeća  

2. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju tvrtke Radio Slunj d.o.o. u 

periodu od 01. 01. – 31. 12. 2017. godine    

3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2018. godini 

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

infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini 

5. Odluka  o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2018. 

godinu 

6. Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom 

programu rada 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća  

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća održane dana 7. lipnja 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 13. sjednice Gradskog vijeća održane dana 07. 06. 

2018. godine. 

 

 

2. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju tvrtke Radio Slunj 

d.o.o. u periodu od 01. 01. – 31. 12. 2017. godine    

Financijsko izvješće o poslovanju tvrtke Radio Slunj u periodu od 01.01.-31.12.2017. 

godine vijećnici su dobili u materijalima uz poziv. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik uključila se Nikolina Požega sa pitanjem vezano 

uz naknadu za radijsku frekvenciju, naime, naknada za radijsku frekvenciju iznosi 

1.035,00 kn, a na polugodišnjem izvješću za 2017. godinu  ta naknada je skoro 7 tisuća 

kuna, u 2017. godini članarina ispada  1.035, a u izvješću za 2016. godinu ta članarina  

za Udrugu hrvatskih radija je oko 3.500 kn- Zanima ju zašto su tolike razlike u iznosima 

odnosno knjiženju.  

Tone Butina odgovara da to knjigovodstvo tako stavi, oni imaju npr. ZAPM, to je oko  

1.400 kn mjesečno, a u knjigovodstvu su to  zamijenili. 

Nitko se drugi nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i  dao financijsko 

izvješće na usvajanje. 

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

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA donijelo Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća o 

poslovanju tvrtke Radio Slunj d.o.o. u periodu 01.01.-31.12.2017. godine. 
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3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2018. godini 

Prijedlog Odluke Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada  Slunja u 2018. godini 

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 sa 14 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2018. 

godini. 

 

 

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

komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini vijećnici su dobili u materijalima 

odnosno ispravljen prijedlog Odluke na stolu prije početka same sjednice. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić traži pojašnjenje za iznos 581.000 kn jer ne može isčitati iz članka 2. 

da li se to ide u dodatno financiranje.  

Gradonačelnik odgovara kako je za sada za I poljski put ostalo još 581.000 kn iz 

razloga što su se sa te stavke morala  preusmjeriti sredstava za Ulicu Ivana Trnskog jer 

nam za tu ulicu  nije odobreno onoliko sredstava koliko se planiralo. Ulica I. poljski put 

planirana je s vlastitim sredstvima, međutim, da bi mogli povući  sredstva koja smo 

dobili moralo se tražiti rješenje odnosno način kako sa svojim sredstvima tu razliku 

namiriti. Stoga je zaustavljena javna nabava za I. poljski put kako bi se kompletirala 

dokumentacija za Ulicu Ivana Trnskog, odnosno povukla  sredstva za to od Ministarstva 

regionalnog razvoja. Naglasio je kako se ne  odbacuje   mogućnost modernizacije I. 

poljskog puta ali se  prolongira do pred kraj godine,  vidjet će se mogućnost  da li će  što 

ostati u ukupnom proračunu da se onda  javna nabava provede  do kraja godine za 

slijedeću godinu. Dodao je kako je za dovršetak Ulice kralja Zvonimira dobiveno 200.000 

kn, odnosno 90.000 kn manje pa se  s tog projekta uzelo i tih  90.000 kn da bi se i ta 

ulica  odradila. Vjeruje da će se na slijedećem rebalansu  osigurati sredstva da se  ipak 

ove godine nastavi i sa I. poljskim putom kako se i planiralo.  

Nakon rasprave  predsjednik je dao Odluku na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 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 2018. godini. 

 

 

5. Odluka  o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja 

za 2018. godinu 

Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2018. 

godinu vijećnici su dobili u materijalima. 

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 izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2018. 

godinu. 

 

 

6. Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtića Slunj u 

cjelodnevnom programu rada 

Prijedlog odluke o cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu 

rada vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Zoran Ivšić pita da li će ova odluka na koji način promijeniti cijenu koju roditelji za sada 

plaćaju. 
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Zdenka Kovačević odgovara kako za korisnike sa područja Slunja ne, za korisnike sa 

područja Općine Cetingrad da zato što oni participiraju na drugačiji način, roditelji tamo  

plaćaju 50% ekonomske cijene, ostatak Općina Cetingrad. Naime,  kod nas je na 

drugačiji način definirano učešće roditelja, definirano je ovisno o njihovim prihodima, 

znači sav ostatak sredstava pokriva Grad tako da na njih ova odluka nema utjecaja. Na 

pitanje g. Ivšića da li je osjetno povećanje za Cetingrad Zdenka Kovačević je 

odgovorila  da nije, tu je neznatna razlika 49,76 kn. 

Gradonačelnik dopunjuje  kako je razgovarao sa načelnicom Općine Cetingrad, a i sa 

njihovim ljudima u Cetingradu u smislu  da bi i oni htjeli  napravili kao i Grad Slunj, 

odnosno da bi išli s istim iznosom odnosno istim postotkom. Kaže kako  sada imaju 4,5 

djece,  dogodine će biti dvoje, troje djece više, znači njih nema puno, kaže, ali roditelji s 

područja Cetingrada plaćaju smještaj skoro duplo više nego u Slunju.   

Više se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku na 

glasovanje.  

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

usvojilo Odluku o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom 

programu rada. 

 

Nakon ove točke predsjednik konstatira da je dnevni red sjednice iscrpljen i zaključuje 

njen rad u  15,23.   

 

 

IZVOD SASTAVILA:         PREDSJEDNIK 

                GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac, vr.                 Ivan Bogović, vr. 

 

 


