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Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17 i 114/18) i
članka 36. stavka 1. podstavka 17. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13,
15/13, 03/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 01/18), donosim
ZAKLJUČAK
I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Slunja.
II.
Javna rasprava trajati će od 29. svibnja 2019. godine do 12. lipnja 2019. godine 2019.
III.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja bit će izložen na javnom uvidu
u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Grada Slunja,
Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj, u maloj vijećnici ili na mrežnim stranicama Grada Slunja
(www.slunj.hr).
IV.
Javno izlaganje o prijedlogu Prostornog plana održati će se dana 06. lipnja 2019. godine s početkom u
11.00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma DVD-a Slunj u Slunju, Plitvička 9.
V.
Primjedbe i prijedloge na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja
sudionici mogu davati tijekom trajanja javne rasprave, a najkasnije do 12. lipnja 2019. godine, i to na
sljedeći način:
 upisivanjem u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Prostornog plana na javnoj raspravi
 postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
 davanjem prijedloga i primjedbi usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi na adresu Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12,
47240 Slunj.
Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitljivo napisani s imenom i
prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 350-01/17-01/15
URBROJ: 2133/04-04/01-19-47
Slunj, 10. travnja 2019.

GRADONAČELNIK
Jure Katić

____________________

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17 i 114/18) i
članka 36. stavka 1. podstavka 17. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13,
15/13, 03/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 01/18), donosim
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o objavi javne rasprave
o prijedlogu Ii. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Slunja
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I.
Ovim Zaključkom mijenja se točka II. Zaključka od 10. travnja 2019. godine, KLASA:350-01/1701/15, URBROJ:2133/04-04/01-19-47, i glasi:
„ Javna rasprava trajati će od 04. srpnja 2019. godine do 18. srpnja 2019. godine.“
II.
Točka IV. mijenja se i glasi:
Javno izlaganje o prijedlogu Prostornog plana održati će se dana 10. srpnja 2019. godine s početkom
u 11.00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma DVD-a Slunj u Slunju, Plitvička 9.
III.
U točki V. Zaključka datum “12. lipnja 2019. godine” zamjenjuje se
godine”.

datumom “18. srpnja 2019.

IV.
Sve druge odredbe Zaključka ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovim Zaključkom.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 350-01/17-01/15
URBROJ: 2133/04-04/01-19-52
Slunj, 14. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK
Jure Katić

____________________

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 i “Službeni glasnik Grada Slunja br.
1/18)), 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 2019. 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 2019. godini iz
raspoloživih
sredstava
Grada
Slunja,
u
ukupnom
iznosu
od
122.500,00
kn
(stodvadesetdvijetisućepetstokuna), a koja su u Proračunu Grada Slunja za 2019. godinu raspoređena
u:
razdjel 003, glava 00304, program 1014 na aktivnosti A100028
razdjel 003, glava 00304, program 1016 na aktivnosti A100032
II.

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju II. Javnog poziva za predlaganje
programa i projekata udruga u području kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti,
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udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za Grad Slunja u 2019. 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
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 2019. 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: 400-06/19-01/90
UR.BROJ: 2133/04-04/03-19-1
Slunj, 14. 05. 2019.

GRADONAČELNIK
Jure Katić
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