
Zapisnik 
 
sa 4.  sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane  dana 29. 09. 2021. godine u kino 
dvorani Pučkog otvorenog učilišta  Slunj.  

Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić, pozdravio 
gradonačelnicu,  vijećnike,  predstavnike stručnih službi Grada, direktore i ravnatelje 
ustanova i tvrtki te medija. 
AKTUALNI SAT 
Milenko Bosanac postavlja  pitanje vezano uz  radove u Rastokama i oko mosta sv. Ivana, 
šetnice, do kuda se došlo i kada se planira završetak. Drugo pitanje odnosi  se  na 
aglomeraciju, zanima ga do kuda se došlo sa planiranjem, vidi da je krenulo u Karlovcu pa 
pita kada bi Grad Slunj krenuo s tim. 
Gradonačelnica Mirjana Puškarić odgovara da su radovi u Rastokama  krenuli i teku, 
jučer su bile  koordinacije i sa izvođačima i sa nadzorima. Na mostu Sv.  Ivana radi se i 
injektiranje i kitanje  same konstrukcije upornjaka. Ono što je prvotno bilo kamen 
spoticanja je građa koja je većim dijelom nabavljena i odložena na RIZ-u, provjeravano je 
da li ona udovoljava kategoriji  koja je u samom projektu propisana i dobiveno je zeleno 
svijetlo. Smatra kako i ovo  vrijeme ide u prilog izvršenju radova, nema razloga da se 

ometu radovi  odnosno da ne teku onako kako je dogovoreno. Što se tiče šetnice i  novog 
mosta  radovi su isto započeti, drvena građa je naručena i trebala bi biti   u roku od 2 
tjedna  dostavljena, šetnica i rukohvati su  već dobrim dijelom realizirani. „Ne mogu 
garantirati ni obećavati nešto što ne vidimo, ovo je ono što vidimo, ovo smo jučer  sa 
nadzorom uvidjeli, inače svaki utorak  idu koordinacije i ja sam u tu svrhu i na FB stranici 
obavijestila građane u kojoj su fazi trenutno radovi“ istaknula je gradonačelnica te 
nastavila, što se tiče  pitanja aglomeracije, da je u izradi  dokumentacija i kandidiranje u 
Hrvatske vode, rokovi su godinu,  dvije dana kroz koje  bi ta aglomeracija mogla i u našem 
gradu započeti sa  funkcioniranjem.  
Dinko Puškarić je dopunio kako je počela  izrada projektne dokumentacije, dobiveni su 
posebni uvjeti, ovog trenutka se priprema izrada glavnih projekata tako da će do kraja 
godine moguće imati projekte predane na potvrde. U svakom slučaju ove godine očekuju 
da će napraviti tj. izvesti radova na projektiranju u vrijednosti 30.000 kn, ukupno je 
ugovoreno 1,5 mil. kn za kompletno projektiranje tako da je za očekivati da će imati i 

građevinske dozvole možda čak do polovice iduće godine, a nakon toga će se ići u nabavu 
radova i do kraja 2023. moguće je da ćemo mati aglomeraciju u funkciji, ako bude sve u 
redu.  
Gradonačelnica Mirjana Puškarić je još dopunila kako su  radovi na mostu kod Vodene 
ovce  završeni, uoči ove utrke  sve se skidalo, radovi su zgotovljeni, izvađen je i dio slapa 
iz vode. 
Željko Lustig pita što je  sa fizikalnom terapijom koja je trebala 1. 9. biti otvorena, a nije, 
zašto nije.  Drugo, pošto turističkoj agenciji ne trebaju novci od Grada što je bilo zadnji 
puta na Vijeću rečeno, predlaže da se ti novci  usmjere u Vrtić koji nema još drugu smjenu 
i ujedno ga  zanima da li se radi na tome da se u vrtiću organizira  i druga  smjena. Treće, 
iznosi kako voda nije za piće, ima okus po fekalijama pa  traži, ako se može dati javno ili 
da se dostavi potvrda  da je voda zdrava za ljudsku upotrebu.   
Gradonačelnica Mirjana Puškarić je, u odgovoru na pitanje oko početka rada fizikalne 

terapije, iznijela kako su radovi  zgotovljeni,  spremna je za funkcioniranje. To je, kaže,   
bio jedan težak i mukotrpan posao koji se sada iza nas, međutim,  onaj koji je još 
mukotrpniji i zahtjevniji je sama procedura i postupak ishođenja svih rješenja potrebnih 
za zapošljavanje. U  Domu zdravlja provedeni su i natječaji, izabrana  ekipa koja je već 
spremna za rad, a u  procesu je ishođenje rješenja i svaki dan se čeka da rješenje dođe 
kako bi ona profunkcionirala.  Što se tiče pitanja  Vrtića iznosi da se po tom pitanju već 
dugo intenzivno radi,   Dječji vrtić ima  aplicirani projekt produženog boravka prema kojem 
bi popodnevna smjena bila i u slunjskom i u rakovičkom vrtiću, bilo bi  8 zaposlenih ljudi  
i čeka se odgovor.  Naglasila je kako se na tim projektima  maksimalno radi, ali je tu 
situaciju najbržeg prsta,  taj najbrži prst znači da ste u 11 sekundi kandidirali i da ste 32. 
na listi, znači, uvijek su tu još neke dodatne okolnosti na koje se na žalost ne može  
utjecati. Sada se čeka  krajnji ishod i dodaje kako nitko neće biti sretniji od nje i vjeruje 
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svih da se to ovdje realizira,  sve u cilju da naši roditelji mogu i poslije podne raditi, a 
osobito kada imamo razvijenu turističku sezonu, kada nemamo covid-a da roditelji mogu 
svoje poslijepodnevne obaveze odrađivati, a djeca imaju sigurno mjesto u vrtiću. Što se 
tiče  vode istaknula je kako  se voda  pravovremeno  testira, to nije nešto što nije 

provjerljivo. Dodala je kako se vršio veliki pritisak na Hrvatske vode od trenutka kada je 
naša Slunjčica imala boju pa je  voda  bila 2 puta uzorkovana na egzaktnim lokacijama. 
Ništa se, kaže, ne prepušta  slučaju,  da se voda osjeti na nešto, ona ima svoje procese, 
ona se mora testirati i ona za naše građane mora biti pitka. 
Dinko Puškarić je samo dodao da je  voda za piće za naše građane zdravstveno ispravna. 
Dragan Smrzlić je zatražio riječ i na komentar g. Lustiga rekao: „Ja zadnji puta nisam 
rekao da TZ ne treba novac iz grada za razvoj turizma već sam rekao da mi možemo živjeti,  
a to je sada jedna druga stvar.   
Željko Lustig traži  pisani odgovor vezano uz ispravnost vode za piče.  
Nakon završetka „Aktualnog sata“ predsjednik Gradskog vijeća Jure Katić konstatira da je 
sjednici nazočno 10 od ukupno 13 vijećnika i to: Jure Katić, Milenko Bosanac,  Diana 
Cindrić, Ivanka Magdić, Ivan Bogović, Vesna Rendulić, Igor Piršić, Damir Vuković,  Marko 
Skukan i Željko Lustig. 
Sjednici nisu nazočni: Davor Požega, Hrvoje Paulić i  Ivan Petrović. 

Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Mirjana Puškarić – gradonačelnica,   Zdenka Špelić – 
pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Gordana Kovačević i Maja Holjevac 
– Dječji vrtić Slunj, Ivana Anušić  Perović – ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Slunj i 
v.d. ravnateljice Knjižnice i čitaonice Slunj, Alen Holjevac – zapovjednik DVD-a Slunj, 
Nikica Sminderovac – predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Slunja,  Kata Piršić – 
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Dinko Puškarić – direktor tvrtke Komunalac d.o.o. 
Slunj, Nikolina Paulić – direktorica tvrtke LIPA d.o.o. Slunj, Tone Butina – direktor Radio 
Slunja i Dragan Smrzlić – direktor Turističke zajednice.  
Zapisničar: Ankica Štefanac. 
Predsjednik je za sjednicu predložio dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu i otvorio 
raspravu. 
Obzirom da se  nitko nije javio predsjednik je zaključio raspravu i dao dnevni red na 
glasovanje. 

Glasalo  je svih 10 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 
za 4.  sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći   
 

 
Dnevni red 

 
1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja  
2. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za 

razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine 
3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj 

za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine 
4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta 

Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine 

5. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine 

6. Razmatranje Opisnog i financijskog izvješća  Gradskog društva Crvenog križa 
Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine  

7. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga 
Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine 

8. Razmatranje Financijskog izvješća  tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za razdoblje 
01.01.-30.06.2021. godine 

9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva LIPA 
d.o.o. Slunj za 01.01.-30.06.2021. godine 

10. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Radio Slunja u razdoblju 01.01.-
30.06. 2021. godine 



3 
 

11. Zaključak o primanju na znanje  Izvještaja o izvršenju financijskog plana 
Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01.–30.06. 2021. godine 

12. Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika 
13. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Slunja 

„Vatrogasni centar u Slunju“ 
14. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva 

Crvenog križa Slunj tijekom provedbe projekta „Zaželi“ 
15. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na k.č. 569/2 k.o. Nikšić 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Slunja  
Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili u materijalima. 
Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 3. 
sjednice održane 3. rujna 2021. godine.  
 

2. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj 
za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine 

Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01.-30.06. 
2021. godine vijećnici su dobili u materijalima. 
Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01.-
30.06. 2021. godine.  

3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine 
Izvješće o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 01.01.-
30.06. 2021. godine vijećnici su dobili u materijalima. 
Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 
01.01.-30.06. 2021. godine.  
 

4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog 
učilišta Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine 

Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01.01.-
30.06. 2021. godine vijećnici su dobili u materijalima. 
Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 

Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 
01.01.-30.06. 2021. godine.  
 

5. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2021. 
godine 

Izvješće o  financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj 
za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine vijećnici su dobili u materijalima. 
Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Slunj  za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine.  
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6. Razmatranje Opisnog i financijskog izvješća  Gradskog društva Crvenog 
križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine  

Opisno i financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa  Slunj za razdoblje 01.01.-
30.06. 2021. godine vijećnici su dobili u materijalima. 

Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Opisno i financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj  za razdoblje 
01.01.-30.06. 2021. godine.  
 

7. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih 
udruga Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine 

Izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada Slunja za 
razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine vijećnici su dobili u materijalima. 
Otvorena rasprava. 
Željko Lustig iznosi kako  nema „ime i prezime“ kombija koji je registriran, nema ništa 
protiv da se registrira, ali bi volio znati koji je to kombi. 
Nikica Sminderovac odgovara kako Zajednica ima 3 kombija, 2  sa po 9 sjedala, i jedno 
kombi vozilo sa 15 sjedala, reg. oznake kombija su: KA 131 GS, KA 443 JA, KA 601 GU. 

Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je  dao izvješće na usvajanje.  
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 
jednim glasom SUZDRŽANIM  usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice 
športskih udruga Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine.  
 

8. Razmatranje Financijskog izvješća  tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 
razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine 

Financijsko izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine 
vijećnici su dobili u materijalima. 
Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Financijsko izvješće  tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj  za razdoblje 01.01.-30.06. 
2021. godine.  
 

9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva 
LIPA d.o.o. Slunj za 01.01.-30.06.2021. godine 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva LIPA d.o.o.  Slunj za razdoblje 
01.01.-30.06. 2021. godine vijećnici su dobili u materijalima. 
Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva LIPA d.o.o.  Slunj za 
razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine.  
 

10. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Radio Slunja u razdoblju 
01.01.-30.06. 2021. godine 

Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja  za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine 
vijećnici su dobili u materijalima. 

Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. 
godine.  
 

11. Zaključak o primanju na znanje  Izvještaja o izvršenju financijskog plana 
Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01.–30.06. 2021. godine 

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 
01.01.-30.06. 2021. godine vijećnici su dobili u materijalima. 
Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednik Gradskog vijeća predložio 
Gradskom vijeću da ovo Izvješće prime na znanje i takav prijedlog dao na glasanje.  
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Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 
jednim glasom PROTIV  primilo na znanje  Izvještaj  o izvršenju financijskog plana 
Turističke zajednice Grada Slunja  za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine.  
 

12. Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće 
gradonačelnika 

Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika 
vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa pisanim obrazloženjem. 
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik zaključio 
raspravu i dao Odluku na glasanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Odluku o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika. 
 
 

13. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada 
Slunja „Vatrogasni centar u Slunju“ 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Slunja 
„Vatrogasni centar u Slunju“ sa prilogom  opisa projekta vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Slunja 
„Vatrogasni centar u Slunju“. 

 
14. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva 

Crvenog križa Slunj tijekom provedbe projekta „Zaželi“ 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva 
Crvenog križa Slunj tijekom provedbe projekta „Zaželi“ vijećnici su dobili u materijalima 
zajedno sa pisanim obrazloženjem. 
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na usvajanje.  
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva 
Crvenog križa Slunj tijekom provedbe projekta „Zaželi“. 

 
15. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na k.č. 569/2 k.o. Nikšić 

Prijedlog zaključka o priznavanju prava vlasništva na k.č. br. 569/2 k.o. Nikšić sa prilozima 
vijećnici su dobili uz poziv. Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Zaključak na 
usvajanje. 
Glasalo je svih 10 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Zaključak o priznavanju prava vlasništva na k.č. 569/2 k.o. Nikšić. 
 

 
Sjednica je završila u 14,25 sati. 
 

IZVOD SASTAVILA           PREDSJEDNIK 

Ankica Štefanac, v.r.         Jure Katić, v.r. 


