REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/18-01/90
URBROJ: 2133/04-03/05-18-3
Slunj, 04. 05. 2018.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 36/09,
46/09, 136/12 i 15/15) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja
(“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13, 3/15 i „Službeni glasnik
Grada Slunja“ 1/18) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 12. sjednici održanoj
dana 04. 05. 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Slunja za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Slunja“ 15/17) – u daljnjem
tekstu: Odluka, na slijedeći način:
1. točka 1. RAZDJEL 001, „Ured Gradonačelnika i Gradsko vijeće“ Glava 01
„Ured Gradonačelnika“ „Program redovne djelatnosti Gradonačelnika“ mijenja
se na način da se iza podtočke 1.3. dodaje podtočka 1.3.a. koja glasi:
1.3.a. izdaci za kapitalni projekt „Opremanje ureda gradonačelnika“ izvršavat će
se sukladno ugovoru i dospjelim obvezama
2. točka 3. RAZDJEL 001 Glava 03 Mjesna samouprava program „Mjesna
samouprava“ i Glava 04 Vijeće srpske nacionalne manjine mijenja se na
slijedeći način:
 u podtočki 3.3. briše se tekst
„i tekući projekt „Sanacija zgrade
društvenog doma u Nikšiću“
 iza podtočke 3.3. dodaje se podtočka 3.3.a. koja glasi:
3.3.a. izdaci za kapitalni projekt „Energetska obnova Mjesnog doma u Nikšiću“
izvršavat će se sukladno sklopljenom ugovoru i dospjelim obvezama
3. točka 7.
RAZDJEL 003 Glava 02. Odsjek za gospodarstvo program
„Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo“ mijenja se na način da se iza
podtočke 7.1. dodaje se podtočka 7.1.a. koja glasi:
7.1.a. izdaci za kapitalni projekt „Opremanje Odsjeka za gospodarstvo“ izvršavat
će se temeljem sklopljenog ugovora, ispostavljenog računa i dospjele obveze
4. točka 9. RAZDJEL 003 Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti program
„Redovna djelatnost Odsjeka za društvene djelatnosti“ mijenja se na slijedeći
način:
 u podtočki 9.5. iza riječi „temeljem“
dodaju se riječi „sklopljenog
ugovora,“

 iza podtočke 9.9. dodaje se podtočka 9.9.a. koja glasi:
9.9.a. izdaci u okviru kapitalnog projekta „ Adaptacija, rekonstrukcija i opremanje
Dječjeg vrtića Slunj“ izvršavat će se sukladno Ugovoru i dospjelim obvezama
5. točka 11. RAZDJEL 003 proračunski korisnik „Pučko otvoreno učilište
Slunj“ izdaci u okviru programa „Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta“
mijenja se na način da se iza podtočke 11.2. dodaje podtočka 11.2.a. koja glasi:
11.2.a. izdaci planirani u okviru kapitalnog projekta „Energetska obnova Pučkog
otvorenog učilišta Slunj“ izvršavat će se sukladno potpisanom Ugovoru
6. RAZDJEL 003 Glava 05 „Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje“ program „Redovna djelatnost Odsjeka
za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje“ podtočka 13.8. mijenja se i glasi:
„13.8. izdaci vezani uz program „Ostale potrebe komunalnog gospodarstva i
stanovanja“ izvršavat će se na način da se aktivnost „Osiguranje kvalitetne vode
za piće“ izvršava temeljem Odluke o sufinanciranju prijevoza pitke vode,
kapitalni projekt „“Osnivanje gradske firme za održavanje javnih površina“
izvršava se temeljem odluke Gradskog vijeća o povećanju temeljnog kapitala
KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. Slunj, kapitalni projekt „Opremanje
KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. Slunj“ izvršava se temeljem akta
Gradonačelnika, a tekući projekt „Izvanredna održavanja županijskih cesta“
izvršava se sukladno Ugovoru.
Sve odredbe osnovne
ovom Odlukom.

Članak 3.
Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenom glasniku Grada
Slunja“.
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