
Zapisnik 
 
sa 37.  sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane  dana 03. 03. 2021. godine u kino 
dvorani Pučkog otvorenog učilišta  Slunj.  

 
Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio 
gradonačelnika,   vijećnike,  predstavnike stručnih službi Grada, direktore ustanova i tvrtki 
te medija. 
 
Na samom počeku Gradsko vijeće odalo je minutom tišine počast preminulom vijećniku 
Gradskog vijeća Zdravku Pavlešiću. 
 
Potom je, na poziv predsjednika Gradskog vijeća, Davor Požega, predsjednik Mandatnog 
odbora podnio izvješće Mandatnog odbora kojim se izvješćuje Gradsko vijeće da je stranka 
HDZ za vijećnika koji će zamijeniti  preminulog vijećnika Zdravka Pavlešića odredila gđu 
Šteficu Sminderovac. Kako je gđa Sminderovac već obnašala dužnost zamjenika kojom 
prilikom je položila svečanu prisegu, ne postoji potreba ponovnog polaganja prisege. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća potom je pročitao  izjavu vijećnika  Gorana Glavurtića kojom 
izjavljuje da više nije član stranke Živi zid već će vijećnički mandat nastaviti obnašati kao 
vijećnik Domovinskog pokreta.   
 
AKTUALNI SAT 
Predsjednik poziva vijećnika Gorana Glavurtića da postavi svoja pitanja. 
Goran Glavurtić pozdravlja sve nazočne na sjednici i građane koji  prate sjednicu putem 

medija. Iskoristio je priliku da obavijesti Vijeće kako je  19. veljače 2021. godine pokrenuo 

proceduru ispisa iz stranke Živi zid te se u međuvremenu učlanio u Domovinski pokret. 

Postavlja tri pitanja gradonačelniku,  a odnose se  na obustavu radova u Rastokama. 

Naime, 22. veljače na službenim stranicama Grada Slunja objavljeno je kratko priopćenje, 

kojeg citira: „Zbog nepoštivanja ugovornih obveza raskinut je ugovor s tvrtkom Apex-ing 

d.o.o. izvoditeljem radova na izgradnji novog mosta preko Korane i novoj šetnici, 

rekonstrukciji mosta sv. Ivana te uređenju postojeće šetnice u Rastokama. Uslijed raskida 

ugovora obustavljeni su svi radovi na mostovima i šetnici sve do okončanja novog postupka 

javne nabave za izvoditelja radova.“ Iz navedenog  neke stvari nisu jasne pa je interes 

javnosti da se odgovori na slijedeća pitanja : čija je odgovornost raskidanje ugovora s 

izvođačem radova i mogu li se malo opširnije izložiti razlozi zbog čega je do toga došlo, 

kada možemo očekivati nastavak radova, kada bi oni trebali završiti s obzirom da su do 

sada probijeni rokovi, da li će biti potrebno dodatno intervenirati u gradskom proračunu 

uslijed svega da se završi projekt s obzirom da je riječ o EU projektu  i sredstvima Europske 

unije, odnosno kako će se trenutna situacija reflektirati na financijsku konstrukciju samog 

projekta. 

Jure Katić,  gradonačelnik, nakon što je pozdravio sve nazočne i  građane koji prate 
sjednicu, na pitanja koja je postavio vijećnik Goran Glavurtić odgovara: „Tko je odgovoran 
i čija je odgovornost vezana za ovaj raskid ugovora? Dakle, ne bi mi raskinuli ugovor da je 
bilo sve u redu. Dakle, gospoda iz Apex-inga su olako shvatili i rokove koji su zadani, a isto 
tako mislim da je malo olako shvatio i samu nabavu materijala za te projekte pošto je 
došlo do pred kraj ugovora kako smo sa njim ugovorili. Rok koji je morao izvršiti dugo već 
progovaramo o tome da požuri, da vidi, da bar nabavi materijal, no to se nije dogodilo. Ja 
osobno sam išao u par navrata već sa njim i razgovarao, ali smo išli i u Petrinju gdje je on 
nabavljao tu građu. Najveći problem je drvena građa koja treba i za jedan i za drugi most. 

Obećavao je ovdje da je to sve riješeno i da mi nemamo problema. Išao sam u Petrinju na 
pilanu gdje je on to dogovarao, gdje je već išao i nešto radio, zajedno sa nadzorom, bili 
smo tamo sa poslovođom koji je tobož s njim dogovorio, nešto su malo radili, ne malo, 
pješački most na rijeci Korani počeli su sa montiranjem drvene  građe i montažom, a dosta 
velik dio građe tamo nije bio. Dakle nije bio jedan dio građe za taj most na šetnici, a za 



most sv. Ivana da i ne pričamo. Mi smo dobili obavijest i informaciju da će  biti uskoro 
građa kompletna kod nas u Slunju, da će doći direktno u Slunj, no vidite, kako je vrijeme 
točno do kada ugovor traje, kada on mora završiti sa radovima, a mi smo dobili produženje 
ovog ugovora, nije to mogao ispoštovati. Prije par dana smo razgovarali, ali on to očito ne 

može. Obećavao je, građa sigurno na pilani, ja sam rekao da sam spreman skoknuti i u 
Slavonski brod da vidimo da li ima tamo građe ili nema, a onda je shvatio da od toga nema 
ništa, ne može nas zezati, ni nas, ni nadzor i mi smo donijeli odluku da više ne možemo 
čekati, ali došao je i rok do kada to i traje. Dakle, rok koji je zadan on nije mogao to izvršiti 
i dan prije isteka roka mi smo upozorili na to i raskinuli ugovor. Ugovor smo raskinuli ne 
zato što smo to htjeli nego smo morali jer nas opet veže nešto drugo. Dakle, ovo što je on 
radio je čista blamaža od posla, slabo je odrađivao taj dio posla, loše je radio ono što je 
napravio dolje osobito oko šetnice, ali kažem uvijek smo mislili da će to možda i biti, a na 
kraju se ispostavilo da nas je lagao i da sve skupa to nije moglo završiti bolje nego kako 
je završilo. Da li će se to odraziti na naš proračun? Ne vjerujem da će puno, ali ne vjerujem 
da nešto i neće, ne zato što je sada raskinut ugovor nego zato što same cijene koje su bile 
dogovarane sada nisam siguran da bi se moglo i odraditi po tim cijenama. Dakle, sada će 
biti nova javna nabava i sa novom javnom nabavom ćemo znati što je. Sada najprije imamo 
završiti s njim, da vidimo što je napravio i kada napravimo završni obračun tada ćemo  

znati gdje je s njim računica. Dakle, mi smo njemu plaćali onako kako je on odrađivao, 
nismo mu plaćali unaprijed, nismo mu dali 50%, nismo mu dali ništa nego što je odradio. 
Mi smo u prvom trenutku njemu dali do znanja da smo spremni njemu pomoći kod 
sufinanciranja i nabavke upravo ove drvene građe, ako bi mogao to riješiti da bi mi pomogli 
njemu, da bi mi, ako se on slaže za građu, i da građa bude na mjestu, mi smo bili spremni 
da prihvatimo tada taj iznos sredstava koji je on nama ponudio. Do sada što god je radio 
na kraju mjeseca ili na kraju obračunskog razdoblja kako je on stvarao mi smo to poštivali, 
ono što je napravio, to mu je i plaćeno. Sada ima završni račun, ali vidim da se on i tu 
neozbiljno ponaša tako da ima nešto što nije još njemu plaćeno, no sada će se taj obračun 
malo drugačije slagati. On je svjestan toga da je upao u probleme i sada on nama prijeti 
koje kakvim odvjetnicima i što ja znam. Vjerojatno će biti sudski spor, danas je nešto 
pokrenuto, ali i on pokreće s druge strane, no, znat će se, nismo mi sami tu koji 
financiramo, to financira i Ministarstvo, tako da smo u kontaktu. Ovo što smo sada napravili 
i odradili je jedini način na koji mi možemo produžiti ugovor i moramo doći do novog 

vremenskog razdoblja do kada se to  mora odraditi. Žao mi je da je tako, prije svega to je 
trebalo biti gotovo do 9. mjeseca 2020. godine, ali evo vidite, dogodila se i ova korona, ali 
on nije toliko bio oštećen koronom koliko neozbiljnošću i mislim da ipak malo preslab 
gospodarstvenik, slab poslodavac jer pravi poslodavci kada dobiju kakav projekt prvo što 
moraju vidjeti je to što je teško nabaviti, to se nabavlja odmah, a ono što ide redovno, to 
nije problem. On se nije ponesao tako, on je čekao zadnji trenutak, da li je obilazio za 
građu ili nije, to ne znam, ali hrastovu građu ne možeš lako naći na ovim prostorima, a 
osobito takve dužine i dimenzija. Nadam se da mi nećemo imati previše problema, mada 
ne vjerujem da nas nešto neće koštati. Što se tiče samog financiranja kompletan  projekt 
je, to sam već nekoliko puta rekao, 85% sufinancira Ministarstvo preko EU fondova, a od 
15%  odobreno nam je 85%, dakle, kad je u pitanju taj projekt, mi smo u svakom slučaju 
imali dobro zatvorenu financijsku konstrukciju. Što će sada biti ne znamo, vidjet ćemo, 
nadam se da će i dalje biti u ovom omjeru kojeg smo imali i da će nam produžiti vrijeme 

odrađivanja tog projekta, a kako ćemo do izvođača radova doći  opet ne znam. Kad je 
javna nabava u pitanju tu smo mi nemoćni, ne samo mi, nego svi, jer ako ima reference i 
ako je dobar poslodavac, mi tu ne možemo puno izbjegavati njega, moramo ga prihvatiti 
jer takvi su zakoni, odredbe. Molimo boga kada bi bilo kao što je Špelić odradio svoj dio 
posla na ovom projektu i oni su isto tako trebali u tom vremenskom razdoblju riješiti, 
molimo boga da dobijemo takvog poslodavca kao i ovog što je radio na reciklažnom 
dvorištu, ili Ceste Karlovac što rade na parkingu, to je nešto što mi tražimo. Na žalost, ovaj 
puta smo naišli  na lošeg izvođača i događa se to što se događa. Koliko će trebati vremena 
sada da se to provede, mislim da ćemo sada razdvojiti projekt, odnosno projekt sv. Ivana 
posebno, a projekt novog mosta i šetnice posebno i za sv. Ivana mislim da će ta javna 
nabava krenuti ranije, tu je skoro sve spremno, doduše biti će spremno kada riješimo sa 
njim onaj dio što je on utrošio i kada dođemo do novog troškovnika koji je bio nama 



potreban za javnu nabavu. Nadam se da će to nešto od toga biti, svaki dan radimo na 
tome, žao nam je što je došlo do toga, najviše nama, vjerojatno više nego njemu koji će 
biti isto tako u problemima, ali nismo mi tu krivi nego upravo on. On je sada svjestan toga, 
neće nam se javiti, neće ništa, ali mi ćemo morati odraditi onako kako moramo bez obzira 

što on to htio ili ne htio.“ 
Goran Glavurtić je zahvalio na odgovorima. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika i 
to: Ivan Bogović,  Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko Bosanac, Davor Požega,  Dražen 
Paulić, Ivona Piršić,  Štefica Sminderovac,  Hrvoje Paulić, Dušan Grubor, Zoran Ivšić,  Lidija 
Obrovac,  Goran Glavurtić i Luka Katić. 
Svoj izostanak opravdali su Igor Piršić i Damir Vuković. 
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Jure Katić – gradonačelnik,  Zdenka Špelić – pročelnica 
Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 
društvene djelatnosti i komunalni sustav, Nikolina Paulić – direktorica KD LIPA d.o.o. Slunj, 
Dragan Smrzlić – direktor Turističkog ureda TZ Grada Slunja, Alen Holjevac – zapovjednik 
DVD-a Slunj i Danijela Kusanić – Radio Slunj. 
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. 
Glasovalo  je svih 14 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko 
vijeće za 37. sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći   
 

 
Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća 
2. Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture za razdoblje 

01.01.-31.12. 2020. godine 

3. Izvješće  o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 2020. godinu 
4. Izvješće   o radu davatelja javne usluge u 2020. godini (Obrazac IRDJU) - LIPA 

d.o.o. Slunj  
5. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana unapređenja  

zaštite od požara na području Grada Slunja za 2020. godinu 
6. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2021. 

godinu 

7. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2020. godine 
8. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja 
9. Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća 
10. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže 

Gradonačelnik u 2021. godini 
11. Rješenje o razrješenju  i imenovanju člana Odbora za proračun i financije 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća 
Zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća vijećnicima je dan uz poziv. 
Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je predsjednik dao zapisnik na usvajanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo zapisnik sa 36. sjednice održane dana 8. veljače 2021. godine. 
 

 
 
 



2. Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture za 
razdoblje 01.01.-31.12. 2020. godine 

Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture za razdoblje 01.01.-
31.12.2020. godine vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava 
Goran Glavurtić iznosi da je više zainteresiranih građana primijetilo kako na službenim 
stranicama TZ nije javno  dostupan Statut iste pa  moli da se obrazloži  nije li to zakonska 
obaveza odnosno iz kojih razloga on nije dostupan na stranicama i ujedno apelira  da se 
to ispravi. Što se ostalog tiče, vezano za službenu stranicu, izrazio je sve  pohvale na 
dosadašnjem radu i ažuriranju iste. Drugo pitanje se odnosi na projekt Vodenih tajni, zbog 
novonastale situacije oko raskidanja ugovora i obustave radova ističe kako je veliki interes 
javnosti  za sam projekt pa se mnogi pitaju iz kojeg razloga on nije javno dostupan na 
službenim stranicama Turističke zajednice odnosno Grada Slunja te na koji način bi 
zainteresirani mogli doći do potrebnih informacija. Treće pitanje se odnosi na financijsko 
stanje u TZ. Iz Izvješća je vidljivo da je godina završila sa minusom od 700 000 kn. Pita 
kada bi se moglo znati stanje revizije, odnosno do kada će ona trajati. Također pita  imaju  
li plan kako se oporaviti od nastale situacije, imaju  li kakve dogovore vezane za manje 
grupe s obzirom na popuštanje mjera. Zadnje pitanje se odnosi  na TIC, koji je završen,  

barem izvana, unutra se ništa ne vidi i zanima ga kada bi se mogao otvoriti i da li će 
Turistička ubuduće raditi na toj lokaciji ili će istovremeno biti  u funkciji trenutni ured  i 
info centar. 
Dragan Smrzlić na prvo pitanje odgovara kako će provjeriti vezano za statut da li to po 
zakonu treba biti, ako treba,  postavit će ga. Drugo pitanje vezano za projekt Vodene tajne 
Slunja stavljali su sve obavijesti  na svoje službene stranice  kako je išao taj projekt,  
nemaju baš neki odlomak koji je isključivo vezan samo za EU projekt, ali mogu i to dodati. 
Zahvalio se na pohvali i dodao kako je nova web stranica također  jedna aktivnosti EU 
projekta Vodene tajne Slunja. Što se financijskog stanja tiše završili su u minusu  od 700 
000 kn, već je o tome izvijestio Gradsko vijeće o situaciji koja ih je zadesila. Ponovio je 
kako se  samom pojavom korona virusa  dogodilo to da je apsolutno paraliziran cijeli svijet, 
jednako tako i avio kompanije, drugi prijevoznici pa se to onda  odrazilo i na njihovo  
poslovanje. Prvobitno su radili isključivo samo sa grupnim posjetiteljima, u 2020. godini 
su  radili 2 mjeseca i polovicu 3. mjeseca, nakon toga je sve stalo i rezultat je ovaj koji se 

vidi u ovom financijskom izvještaju.  Iskoristio je priliku i zahvalio se i Gradu i svim 
vijećnicima što su  uvidjeli u kakvoj se situaciji nalaze i pomogli jer  nitko drugi im u državi  
nije pomogao mada se  javljao svim  institucijama  i ministarstvima, ali apsolutno pomoć 
nisu  dobili od nikoga izuzev samog Grada. Nadalje, revizija je krenula početkom 10. 
mjeseca prošle godine, očekuju  njihovo prvo očitovanje nakon čega će se TZ  očitovati 
njima, a onda bi završno izvješće trebalo biti gotovo kroz nekih  mjesec dana. Što se tiče 
dolaska grupa za sada tih nekih manjih grupa nešto ima, ali su  nedavno imali i Turističko 
vijeće odnosno Skupštinu i donesena je odluka da TZ Grada Slunja do daljnjega neće vršiti 
nikakvu naplatu grupnih posjetitelja obzirom na cjelokupnu situaciju i obzirom na EU 
projekt Vodene tajne Slunja koji  je bio preduvjet za neke nove sadržaje i aktivnosti. Nešto 
malo grupa se najavljuje, nešto malo grupa je i bilo do sada, ali nedovoljno da pokriju  
osnovne troškove. Bez obzira na to konstantno su u kontaktu sa svim agencijama koje su 
još opstale, neke velike su i propale. Ukoliko se možda ukaže prilika da se još ove godine 

vrati taj sustav, odnosno da ga ponovo organiziraju, jer  postoji mogućnost, iako  vrlo 
mala,  o tome će odluku donijeti Skupštine TZ. Što se tiče novog TIC-a kaže kako su 
nedavno  imali jedan sastanak u gradu i dogovor je takav da bi krenuli sa radom sa 1.4.  
to je nekakav početak predsezone, od Uskrsa. Moraju  još vidjeti neke stvari sa SAFU-om 
odnosno da li mogu  krenuti, nada se da da jer prvobitno je bilo  zamišljeno da bi se nakon 
što cjelokupni projekt završi, sve skupa krenulo, ali obzirom da se ide u produžetak EU 
projekta Vodene tajne Slunja, smatra da bi bila šteta da sada taj TIC ne krene u rad 
obzirom da je skroz završen, dobio je uporabnu dozvolu i ima sve uvjete za rad. Što se 
tiče njihovog rada, raditi će  simultano u TIC-u i u Uredu jer bez obzira na TIC odnosno 
pružanje tih informacija,  i dalje imaju  jako puno administrativnih poslova i obveza koje 
će izvršavati u sadašnjem uredu TZ, ali će se malo drugačije organizirati tako da postoji 



mogućnost da neće baš svaki dan raditi Ured TZ, jer su  malo ograničeni trenutno i sa 
kadrovima. 
Goran Glavurtić je još pitao da li trenutno među uposlenima u TZ postoji kontrolor 
sustava. Pita iz razloga što je u par situacija, pošto živi u neposrednoj blizini nasuprot ulaza 

3. uočio da kod mosta često  staju mini autobusi sa grupama. Nije znao  da se ne naplaćuje 
ulaz, ali se tamo  protuzakonito  parkiraju. Na žalost, nema kontrolora koji bi ih upozorio, 
kaže i dodaje kako susjedi negoduju zbog toga, naime, na D1 u smjeru Karlovca  ne može 
se skrenuti od minibusa koji priječi prolaz, a  to je prometni prekršaj pa je stoga pitao da 
li postoji  kontrolor koji bi te stvari kontrolirao. 
Dragan Smrzlić  odgovara da kontrolora nemaju,  imaju  još uvijek osobu za održavanje 
javne turističke infrastrukture i dalje će to činiti u skladu s mogućnostima. Dodaje kako i 
inače na taj ulaz 3. u Rastoke  nikad busovi nisu smjeli ići, samo  na šetnicu nasuprot 
starog grada. 
Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik Ivan Bogović zaključio raspravu i 
Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture za razdoblje 01.01.-
31.12.202. godine na usvajanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture za razdoblje 

01.01.-31.12.2020. godine.  
 
 

3. Izvješće  o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 2020. 
godinu 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 2020. godinu vijećnici 
su dobili uz poziv. 
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Grada Slunja za 2020. godinu na usvajanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za 2020. godinu. 
 
 

4. Izvješće   o radu davatelja javne usluge u 2020. godini (Obrazac IRDJU) - 

LIPA d.o.o. Slunj  
Izvješće o radu davatelja javne usluge u 2020. godini – Obrazac IRDJU LIPA d.o.o. vijećnici 
su dobili u materijalima. 
Otvorena rasprava. 
Goran Glavurtić iznosi kako su  u nadopuni materijali dobili  potpuno izvješće, a u 
materijalima za sjednicu nepotpuno pa moli obrazloženje tog propusta, odnosno pita 
direktoricu LIPE da li je to propust s njihove strane  ili je propust  gradske uprave. 
Nikolina Paulić odgovara kako se izvješće  sastoji od više foldera, sam obrazac ima 7 
slajdova i vjeruje, kada se printalo, najvjerojatnije se isprintao jedan folder pa je tako 
došlo do pogreške.  
Goran Glavurtić je zahvalio na odgovoru i uz opasku, tko radi taj i griješi, izjasnio se da 
podržava Izvješće. 
Više se nitko nije uključio u raspravu pa je predsjednik raspravu zaključio i dao Izvješće o 

radu davatelja javne usluge  u 2020. godini (Obrazac IRDJU) – LIPA d.o.o. Slunj  na 
usvajanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o radu davatelja javne usluge u 2020. godini (Obrazac IEDJU) – LIPA 
d.o.o. Slunj. 
 
 

5. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana 
unapređenja  zaštite od požara na području Grada Slunja za 2020. godinu 

Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara na području Grada Slunja za 2020. godinu vijećnici su dobili u materijalima. 
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvješće na usvajanje. 



Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara na području Grada Slunja za 2020. godinu. 
 

 
6. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja 

za 2021. godinu 
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2021. godinu 
vijećnici su dobili u materijalima. 
Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Provedbeni plan na usvajanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2021. 
godinu. 
 
 

7. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2020. godine 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07. – 31.12. 2020. godine vijećnici su dobili 
uz poziv. 

Otvorena rasprava. 
Goran Glavurtić pohvaljuje izvješće o radu gradonačelnika i rad gradske uprave što je 
vidljivo u samom izvješću. 
Nitko drugi nije se uključio u raspravu pa predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07. – 31.12. 2020. godine na usvajanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07. – 31. 12. 2020. godine. 
 
 

8. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja 
Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja zajedno sa pisanim 
obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je predsjednicu Odbora za statut i poslovnik da iznese 
stav Odbora. 

Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za statut i poslovnik iznosi kako se  neposredno 
pred sjednicu GV sastao  Odbor za statut i poslovnik koji je razmatrao prijedlog Statutarne 
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja, a do toga je došlo zbog izmjena 
zakona. Nakon razmatranja, a bila je nazočna i pročelnica Ureda grada koja je odgovorila 
na postavljena pitanja, Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog Statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja te predlaže  Gradskom vijeću da odluku 
donese u cijelosti kako je i predložena. 
U raspravu koju je potom otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik 
zaključio raspravu i dao Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja 
na glasovanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja. 
 

 
9. Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća 

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća vijećnici su dobili u 
materijalima zajedno sa pisanim obrazloženjem. 
Predsjednik poziva predsjednicu Odbora za statut i poslovnik da iznese stav Odbora. 
Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za statut i poslovnik iznosi kako je Odbor razmatrao 
i prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća i jednoglasno zauzeo stav da se 
Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća u prezentiranom tekstu 
predloži Gradskom vijeću na usvajanje. 
U raspravu kojom je potom otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik 
zaključio raspravu i dao Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradsko vijeća na 
usvajanje. 



Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća. 
 
 

10. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno 
raspolaže Gradonačelnik u 2021. godini 

Prijedlog zaključka o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno 
raspolaže Gradonačelnik u 2021. godini vijećnici su dobili uz poziv. 
U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik istu zaključio 
i dao Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže 
Gradonačelnik u 2021. godini na glasovanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže 
Gradonačelnik u 2021. godini. 
 
 

11. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije 
Predsjednik poziva g. Milenka Bosanca, predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da 

iznese prijedlog za člana Odbora umjesto g. Zdravka Pavlešića. 
Milenko Bosanac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako se danas sastao 
Odbor za izbor i imenovanje i usuglasio prijedlog da je umjesto g. Zdravka Pavelšića u 
Odbor za proračun i financije  imenuje g. Dražen Paulić.   
U raspravu se nitko nije uključio pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Rješenje o 
razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije na glasovanje.  
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije.  
 
S ovom točkom iscrpljen je dnevni red sjednice i predsjednik zaključuje njen radu u 14,37 
sati. 
 
ZAPISNIK SASTAVILA      PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 

 
Ankica Štefanac, v.r.               Ivan Bogović, v.r. 

 

 

 


