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GRADONAČELNIK 

 

 
Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 
2016) i članka 36. stavka 1. podstavka 6. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 
6/13, 15/13 i 3/15) donosim,  
 
 

ODLUKU 
o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku 

javne nabave ev.br. 1/17 – Opskrba električnom energijom 
 
 

I. 
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, MB: 02714159, OIB: 33366502542, e-mail: 

grad-slunj@ka.t-com.hr, kao javni naručitelj, donosi Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za 
javnu nabavu u postupku javne nabave za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, 
evidencijskog broja nabave 1/17, a s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim 
subjektom na razdoblje od dvije godine.  
 

II. 
Predmet nabave je opskrba električnom energijom, CPV oznake 09310000-5 – Električna energija.  
Izvoditelj radova odabrat će se u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, a sukladno 
člancima 88., 89. i 146 ZJN 2016. 
 

III. 
Procijenjena vrijednost nabave za razdoblje od 2 (dvije) godine iznosi 600.000,00, a sredstva su 
osigurana Proračunom Grada Slunja za 2017. godinu, te Projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. 
godinu.  

 
IV. 

Troškovnik za opskrbu električnom energijom po mjernim mjestima izradila je Marija Vukošić, 
voditeljica Odsjeka za proračun i financije. 
 

V. 
Za ovlaštene predstavnike javnog naručitelja određuju se : 
Renata Božičević, ovlašteni predstavnik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave 
Zdenka Kovačević, ovlašteni predstavnik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave  
Viktor Smolić, zamjenik ovlaštenog predstavnika 
Ankica Štefanac, zamjenik ovlaštenog predstavnika 
 

VI. 
Obveze i ovlasti članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu su: 

Priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje temeljem Uredbe o načinu izrade i postupanju s 
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ 10/12) 
Provođenje savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i izrada izvješća o istom  
Objava obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda 
Sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda 
Sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda 
Sastavljanje prijedloga odluke o odabiru  
Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku javne nabave u roku 30 dana od 
dana sklapanja ugovora 
 

 

mailto:grad-slunj@ka.t-com.hr
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VII. 
Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Marija Vukošić, voditeljica Odsjeka za proračun i 
financije.   
 

 

 
VIII. 

Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu javnu nabavu je Gradonačelnik Grada Slunja Jure 
Katić.  
 

IX. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
KLASA: 310-02/17-01/01        GRADONAČELNIK 
URBROJ: 2133/04-03/03-17-1              Jure Katić 
Slunj, 29.06.2017. 

 

____________________ 
 

 
Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te čl. 68. i 110. Statuta Grada Slunja  
(„Glasnik Karlovačke županije“ , br. 20/09, 06/13, 15/13 i 3/15), Zakona o udrugama (Narodne 
novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 

broj: 26/15) Gradonačelnik Grada Slunja donosi 
 

II. ODLUKU 
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu 

namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u području sporta, kulture, socijalne 
skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja 

od interesa za Grad Slunj 
 

I. 
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata 
udruga i civilnih inicijativa u području sporta, kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za Grad Slunj za 2017. godini iz 
raspoloživih sredstava Grada Slunja, u ukupnom iznosu od 27.000,00 kn (dvadesetsedamtisuća), a 
koja su u Proračunu Grada Slunja za 2017. godinu raspoređena u: 

- razdjel 003, glava 00304, program 1016 na aktivnosti A100032 
 

II. 
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje programa i 
projekata udruga u području kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata te drugih područja od interesa za Grad Slunja u 2017. godinu čiji je nositelj Grad 
Slunj, u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

III. 
Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:  
1. tekst javnog poziva,  
2. upute za prijavitelje,  
3. obrasce za prijavu projekta,  
4. obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  

5. obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje. 
 
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta 
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta 
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3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu (kontrolna lista), 
Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: 
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 
 

IV. 
Tekst javnih poziva i dokumentacije za provedbu Poziva iz točke III. objavljuje se u cijelosti na 
mrežnim stranicama Grada Slunja (www.slunj.hr). 
 

V. 
Grad Slunj je nadležan za provedbu postupaka. 
Sukladno Uputama za prijavitelje, Grad Slunj osnovat će Povjerenstva za pripremu i provedbu Poziva, 
otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Poziva te ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstva), koja će raditi sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku rada 
Povjerenstva. 
Članove Povjerenstva Grada Slunja imenuje Gradonačelnik Grada Slunja. 

 
VI. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Gradonačelnik Grada Slunja donosi Odluku o 
raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulture, socijalne skrbi i 
humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za 
Grad Slunja u 2017. godinu.  
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Grad će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore. 
 

VII. 
Odluka iz točke VI. bit će objavljene na mrežnim stranicama Grada Slunja (www.slunj.hr). 
 

VIII. 
Za provedbu Odluka iz točke VI. zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti Grada Slunja. 
 

IX. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenom glasniku Grada Slunja”.  
  
KLASA: 400-06/17-01/01        GRADONAČELNIK 
URBROJ: 2133/04-04/03-17-21                                Jure Katić 
Slunj, 03. 07. 2017. 
                                                                                                      

 

____________________ 
 
 
Na temelju članka 7. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 400-06/14-
01/04; URBROJ: 2133/04-03/03-14-1) i članka 36. stavka 1. podstavka 6. Statuta Grada Slunja 
(„Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15), donosim,  
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave 

za odabir izvoditelja interventnih radova i radova održavanja 
vanjskog zapadnog bedema Starog grada Slunja 

 

I. 
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, MB: 02714159, OIB: 33366502542, e-mail: 
grad-slunj@ka.t-com.hr, kao javni naručitelj, donosi Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu 

postupka nabave za odabir izvoditelja interventnih radova i radova održavanja vanjskog zapadnog bedema 
Starog grada Slunja. 

http://www.slunj.hr/
http://www.slunj.hr/
mailto:grad-slunj@ka.t-com.hr
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II. 

Temeljem odredbe članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) za nabavu radova 
procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave. 
Slijedom navedenog Grad Slunj provodi postupak tzv. jednostavne nabave, tj. upućuje Poziv na 

dostavu ponude, sukladno Odluci o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.  
 

III. 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 200.000,00, a sredstva su osigurana Proračunom Grada Slunja 
za 2017. godinu.   
 

IV. 
U povjerenstvo za provođenje postupka nabave imenuju se:  
Renata Božičević  
Dragoslava Cindrić 
 

V. 
- Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika su: 

- Priprema poziva na dostavu ponude 
- Sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 
- Sastavljanje prijedloga Odluke o odabiru  

 
VI. 

Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Zdenka Kovačević. 
 

 
VII. 

Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Gradonačelnik Grada Slunja Jure Katić.  
 
 

VIII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

KLASA: 612-08/17-01/06        GRADONAČELNIK 
URBROJ: 2133/04-03/01-17-1              Jure Katić 
Slunj, 03. 07. 2017.  
 

____________________ 
 

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), članka 36. 
stavka 1. podstavka 6. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) 
i članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu "Službeni glasnik Grada 
Slunja" 13/16 i 7/17), donosim 
 

ODLUKU 
o preraspodjeli sredstava 

 

I. 
U Proračunu Grada Slunja za 2017. godinu ("Službeni glasnik Grada Slunja" 13/16, 5/17 i 7/17) 

preraspoređuju se sredstva između proračunskih stavaka na slijedeći način: 

1. U Razdjelu 002 Ured grada, Glava 01. Tajništvo, Program 1004 Redovna djelatnost tajništva, 

aktivnost A00009 Stručno, administrativno i tehničko osoblje, smanjuju se planirana sredstva 

– pod izvorom opći prihodi i primici – tekući, na podskupini 311 Plaće (Bruto), sa 498.000,00 kn 

za 20.000,00 kn i iznose 478.000,00 kn 
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2. U Razdjelu 002 Ured grada, Glava 01. Tajništvo, Program 1004 Redovna djelatnost tajništva, 

aktivnost A00009 Stručno, administrativno i tehničko osoblje, povećavaju  se planirana sredstva 

- pod izvorom opći prihodi i primici – tekući, na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene, sa 

44.000,00 kn za 20.000,00 kn i iznose 64.000,00 kn 

II. 
Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada slunja za 2017. godinu. 
 

III. 
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Slunja", a primjenjuje se 
od 01. siječnja 2017. godine. 
 
KLASA:400-06/17-01/127        GRADONAČELNIK 
URBROJ:2133/04-03/02-17-1              Jure Katić 
Slunj, 4. srpnja 2017. 
 
 

 

FINANCIJSKE  POTPORE 

 
  
Gradonačelnik  Grada Slunja, na  temelju članka 36. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Slunja („Glasnik 
Karlovačke županije“ 20/09. 6/13. 15/13. 3/15.) i članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Slunja za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Slunja“ 13/16. i 7/17.) donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Pučkom otvorenom učilištu  Slunj, odobrava se  potpora u iznosu od 1.249,99 kn za isplatu naknade 
voditeljici Slunjskih mažoretkinja za mjesec lipanj (6.) 2017. godine. 
 

II. 
Sredstva iz točke I ovog zaključka  terete Razdjel 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glavu 04. – Odsjek 
za društvene djelatnosti, Proračunski korisnik 27564 – Pučko otvoreno učilište Slunj, Program 1019 -  
redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Aktivnost A100068 – Slunjske mažoretkinje  – 323 
–  rashodi za usluge.  
                                                                                         

III. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 402-08/17-01/136        GRADONAČELNIK 
URBROJ: 2133/04-03/01-17-2              Jure Katić 
Slunj, 03. 07. 2017.  
 

____________________ 
 
  
Gradonačelnik  Grada Slunja, na  temelju članka 36. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Slunja („Glasnik 
Karlovačke županije“ 20/09. 6/13. 15/13. 3/15.) i članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Slunja za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Slunja“ 13/16. i 7/17.) donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Razvojnoj agenciji Karlovačke županije Karla d.o.o. odobravaju se  sredstva za redovno financiranje 
plana poslovanja za mjesec LIPANJ (6.)  2017. godine u  iznosu od 4.376,00 kn.                                                           
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II. 

Sredstva iz točke 1. ovog zaključka terete Razdjel 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glavu 2. – Odsjek 
za gospodarstvo, Program 1008 – poticanje razvoja gospodarstva, Aktivnost A100063 – Razvojna 
agencija Karlovačke županije  – 351 – subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.                                                                                                              

 
III. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 402-08/17-01/132        GRADONAČELNIK 
URBROJ: 2133/04-03/01-17-2              Jure Katić 
Slunj,  03. 07. 2017. 
 
         
 


