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GRAD KARLOVAC 
GRADSKO VIJEĆE 
 
 
 
1. 
                 Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće 
grada Karlovca je na 24. sjednici održanoj dana  10. siječnja 2012. godine donijelo sljedeću 

 
 

DRUGU IZMJENU PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA 
POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA ZA 2011.GOD. 

 
 

Članak 1. 
 

U Programu poticanja razvoja poljoprivrede na području Grada Karlovca za 2011.god. (Glasnik Grada 
Karlovca br. 03/11 i 11/11) članak 4. mijenja se i glasi: 

 
„Za provođenje ovog Programa planiraju se sredstva u visini 1.619.365,00 kn, po svakoj mjeri i 

aktivnosti: 
 
 

Red.br. NAZIV MJERE I AKTIVNOSTI Iznos sredst. 
Pror. G.K. 

Iznos sredst 
Pror. K.Ž. 

1. SUBV. KAMATA POLJOPR. GOSPODAR. 280.000,00 - 
2. ODRŽAVANJE CDA METEOROL. STANICE 1.255,00 - 
3. SUFIN. RADA SELEKCIJSKE SLUŽBE (HPA) 80.000,00 - 
4. SUFIN. UMJETNOG OSJEMENJIV. GOVEDA 220.000,00 - 
5. SUFIN. PREVENCIJE MASTITISA 15.000,00 - 
6. SUFIN. ANALIZE TLA 5.000,00 - 
7. SUBV. ZA OSIGURANJE POLJOPR. PROIZV. 125.000,00 - 
8. POTICAJI ZA UZGOJ POVRĆA 75.100,00 15.000,00 
9. POTICAJI ZA UZGOJ I TOV GOVEDA 117.500,00  - 

10. POTICAJI ZA UZGOJ PČELINJIH ZAJEDNICA 103.820,00 30.100,00 
11. POT. ZA UZGOJ CVIJEĆA,LJEK. B., GLJIVA 30.000,00 8.900,00 
12. POTICAJI ZA UZGOJ VOĆA I VINOVE LOZE 156.000,00 14.000,00 
13. POTICAJI ZA UZGOJ I TOV SVINJA 222.690,00 - 
14. POTICAJI ZA UZGOJ OVACA I KOZA 120.000,00 - 

 UKUPNO 1.551.365,00 68.000,00
  

 
 

Članak 2. 
U članku 19. stavku 1. točki 1. iznos 1.707.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 1.551.365,00 kn. 
 

 
Članak 3. 

  Ova Druga izmjena Programa objavit će se u Glasniku Grada Karlovca. 
 

GRADSKO VIJEĆE       
KLASA: 021-05/12-01/01      
URBROJ: 2133/01-01/04-12-4                            
Karlovac,   10. siječnja  2012. godine 

 
  PREDSJEDNICA 

      GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA 
                           

                    Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r. 
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2. 
                 Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće 
grada Karlovca je na 24. sjednici održanoj dana  10. siječnja 2012. godine donijelo sljedeću 
 
 

 
DRUGU IZMJENU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 

NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA ZA 2011.GOD. 
 

Članak 1. 
U Programu ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2011.god. (Glasnik Grada Karlovca br. 

03/11 i 11/11) članak 4. mijenja se i glasi: 
 
„Za provođenje ovog Programa planiraju se sredstva u visini 491.000,00 kn, po svakoj mjeri i aktivnosti: 
 
 
 

Red. 
Br. 

 
NAZIV MJERE / AKTIVNOSTI 

PLANIRANO 
(kn) 

1. SUBV. ZA UREĐENJE ZAPUŠTENOG POLJOP. ZEMLJ. 70.000,00 
2. SUBV. ZA NAVODNJAVANJE I ZAŠTITU OD TUČE 6.000,00 
3. SUBVENCIJA ZA KALCIZACIJU TLA 10.000,00 
4. TEK. DONAC. ZA IZRADU DOKUMENTACIJE 20.000,00 

4a. TEK. DONAC. ZA RAZVOJ ZADRUGARSTVA 250.000,00 
5. EDUKACIJA POLJOPRIVR. PROIZVOĐAČA 10.000,00 
6. TEK. DONAC. ZA AKTIVN. OPG-a, UDRUGA, ZADRUGA 45.000,00 
7. TEK. DONAC. – SUFINANC. MANIFESTACIJA 30.000,00 
8. NAKNADA ŠTETE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE 0,00 
9. UKLANJANJE AMBROZIJE S POLJOPR. POVRŠINA 0,00 

10. STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA 50.000,00 
 UKUPNO  491.000,00

 
Članak 2. 

 
U članku 15. iznos 495.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 491.000,00 kn, a iznos 233.000,00 kn 

zamjenjuje se iznosom 229.000,00 kn.  
 

Članak 3. 
  Ova Druga izmjena Programa objavit će se u Glasniku Grada Karlovca. 

 
GRADSKO VIJEĆE       
KLASA: 021-05/12-01/01      
URBROJ: 2133/01-01/04-12-5                            
Karlovac,   10. siječnja  2012. godine 
 

  PREDSJEDNICA 
      GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA 
                           

                    Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r. 
 
 
 3. 
 
                 Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće 
grada Karlovca je na 24. sjednici održanoj dana  10. siječnja 2012. godine donijelo sljedeće 
 

R J E Š E N J E 
 

I 
Lidija Čale, odgajatelj iz Karlovca, Braće Gojaka 46, imenuje se na dužnost ravnatelja ustanove Dječji 

vrtić “Četiri rijeke”, na mandat od 4 (četiri) godine, počevši s danom  10. siječnja 2012. godine. 
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II 
             Ovo Rješenje  stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.   
 
GRADSKO VIJEĆE       
KLASA: 021-05/12-01/01      
URBROJ: 2133/01-01/04-12-6                             
Karlovac,  10. siječnja  2012. godine 

  PREDSJEDNICA 
      GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA 
                           

                    Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r. 
 
 
 

4. 
 
                 Na temelju članka 25. stavak 5. Zakona o kazalištima (NN br. 71/06), te na temelju članaka 34. i 97. 
Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 24. sjednici 
održanoj dana 10. siječnja 2012. godine donijelo sljedeće 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
I. 

Ne vrši se izbor između prijavljenih kandidata na raspisani natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta 
Zorin dom temeljem Odluke Kazališnog vijeća broj: 10-03/11 od 21.12.2011.g. . 
 

II. 
Poništava se natječaj za izbor ravnatelja Gradskog kazališta Zorin dom objavljen u Narodnim novinama i 
Večernjem listu objavljen dana 16.11.2011.g.. 
 

III. 
Ponovit će se natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta Zorin dom.  
 

IV. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca. 
 
 
GRADSKO VIJEĆE       
KLASA: 021-05/12-01/01      
URBROJ: 2133/01-01/04-12-7                            
Karlovac,   10. siječnja 2012. godine 

     PREDSJEDNICA 
      GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA 
                           

                    Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r. 
 
 
 
 
 
ISPRAVAK 
 
5. 
 
              Na temelju članka 76. Zakona o športu (NN 71/06.), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada 
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 23 sjednici održanoj dana  22. 
prosinca 2011. godine donijelo sljedeću 
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

GRADA KARLOVCA ZA 2012. GODINU 

I. 

Program javnih potreba u športu grada Karlovca za 2012. godinu donosi se kao provedbeni akt u 
suglasju s Proračunom Grada Karlovca za 2012. godinu. 

II. 

 Programom se obuhvaćaju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj športa u gradu Karlovcu. 

 Temeljem članka 76. Zakona o športu (NN 71/06.), Upravni odjel za društvene djelatnosti izradio je 
Program javnih potreba u športu grada Karlovca za 2012. godinu i Financijski plan za realizaciju programa javnih 
potreba u športu grada Karlovca za 2012.godinu kako slijedi: 

Trenutna situacija, problemi i potrebe u športu 
U gradu Karlovcu snimka potreba u športu pokazale je da postoji nedovoljan razvoj rekreativnog športa i 

nedovoljan broj djece i mladih u njemu, također nedovoljno se promovira šport za osobe s invaliditetom, postoji 
nesrazmjer u razvoju različitih vrsta športova u gradu kao i nedovoljni kapaciteti postojećih sportskih dvorana i 
terena te teško dostupni termini u njima, nepostojanje bazena kojime bi se nadopunila ponuda športskih sadržaja, 
razvijao rekreativni ali i podržao profesionalni šport i rehabilitacija športaša. Postoji problem održavanja objekata i 
opreme te nedostatak stručnih kvalificiranih trenera što je definirano Zakonom o športu. 

Šport je postao društveni i kulturni fenomen suvremenog društva. Športska natjecanja privlače veliki broj 
ljudi tako da je šport zbog svoje masovnosti i atraktivnosti postao i poduzetnički zanimljiv. U gradu Karlovcu je 
nedovoljno iskazan poduzetnički angažman u razvoju športa i ponudi športskih sadržaja. 

Značajnu ulogu u razvoju športa imaju sportske organizacije, a posebice sportski klubovi koji okupljaju 
građane kako bi se bavili športom, sudjelovali na sportskim natjecanjima te promicali određene vrste sportova. U 
Karlovcu postoji konstantna potreba sportskih organizacija za jačanjem upravljačkih kapaciteta i za ulaganjem u 
znanje športskih stručnjaka, trenera i športaša. 

Opći cilj programa 
Opći cilj Programa javnih potreba u športu jest učiniti šport jednako dostupan svima bez obzira na dob, 

rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje. 

Specifični ciljevi programa 
1. Poticati razvoj športa izgradnjom i održavanjem športskih građevina,  

2. Poticati razvoj športa školovanjem i usavršavanjem stručnog kadra, 

3. Podržavati razvoj svih vrsta športa kroz financiranje, umrežavanje i promoviranje       na lokalnoj razini, 

4. Uključiti više djece i mladih u rekreativni šport i poticati zdrave načine života kroz 

    športske aktivnosti, 

5. Promovirati i podržati šport za osobe s invaliditetom. 

Nositelj programa 
Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Partneri u programu 
Karlovačka športska zajednica 
Karlovačka udruga za športske aktivnosti učenika 
Tvrtka Mladost d.o.o. Karlovac 
Osnovne i srednje škole u Karlovcu 
Udruga „Športske igre mladih“ 

Opis, struktura i broj korisnika 
Korisnici Programa javnih potreba u športu su široka skupina različitih potreba koje ovaj Program kroz 

ostvarivanje ciljeva zadovoljava. Prije svega to je 130 športskih klubova aktivnih pri Karlovačkoj športskoj 
zajednici te kroz njih uključeno oko 5.290 članova prema popisu članova u registrima tih klubova.  

Korisnici su u programu uključeni kroz korištenje termina u športskim dvoranama i na športskim terenima 
koje organizira Karlovačka športska zajednica za svoje članice. Također korisnici su i športski treneri zaposlenih 
preko KŠZ-a koji u Programu aktivno djeluju na području razvoja športa ali i na unapređivanju vlastitih stručnih 
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kompetencija i kvalifikacija. U najširem smislu korisnici programa su svi građani grada Karlovca kroz podizanje 
kvalitete športa u gradu i kroz promociju zdravih stilova života. 

Aktivnosti u programu  

Aktivnost 1: Financirati športske udruge članice Karlovačke športske zajednice 

 

1.1.  Financiranje kroz fond za kvalitetni šport 
Fond za kvalitetni šport gdje se ubrajaju prioritetni klubovi i prateći klubovi. Prateće klubove čine oni 

klubovi u čijem športu djeluju tri ili više kluba, a koji moraju biti bazirani na radu s mlađim dobnim kategorijama. 
Zadaća takvog kluba je da surađuje s klubom nositeljem kvalitete u pojedinom športu, posebno u pitanjima 
razmjene stručnih iskustava, sistema treninga i natjecanja, te razmjene športaša.  

Pri raspodjeli sredstava uvažavaju se rezultati, rang natjecanja, masovnost (broj stupnjeva natjecanja), tradicija, 
organizacija natjecanja kao i broj športaša po pojedinom športu. 

 

1.2.  Financiranje kroz fond za rad sa mladima 
Fond za rad s mladima čine svi športovi koji nisu korisnici fonda za kvalitetni šport. Raspodjela 

sredstava iz tog fonda vršit će se na osnovu predanih programa i troškovnika, a sukladno Pravilniku o 
kategorizaciji. 

 

1.3.  Financiranje kroz programski fond 
Programski fond čine svi ostali klubovi koji će također sredstva dobivati temeljem predanih programa i 

troškovnika sukladno Pravilniku o kategorizaciji. 

Sredstva za navedene programe doznačavat će se tijekom godine u dvanaestinama, a sukladno ostvarenju 
proračuna. 

Aktivnost 2: Financirati održavanje i korištenje športskih objekata 

 

Kapitalne donacije za održavanje i korištenje športskih objekata 

 Program sadrži troškove korištenja zatvorenih i otvorenih športskih terena za trening i natjecanja klubova 
koji to pravo ostvaruju prema Kategorizaciji kvalitete športskih klubova grada Karlovca. Raspored korištenja 
športskih objekata izradit će Karlovačka športska zajednica. 

Sredstva za korištenje športskih objekata u vlasništvu Grada Karlovca i tvrtke Mladost d.o.o. doznačavat 
će se istoj, dok će se sredstva za ostale objekte doznačavati Karlovačkoj športskoj zajednici. 

 

Aktivnost 3: Financiranje i promocija školskog športa i aktivnosti učenika 

 

3.1. Tekuće donacije u novcu – za školski šport  

Sredstva su predviđena za bruto plaću i doprinose tajnika Karlovačke udruge za športske aktivnosti 
učenika 

 

3.2. Tekuće donacije u novcu za programske aktivnosti učenika 

 

a) školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola obuhvaćaju provedbu međuškolskih 
športskih natjecanja školskih športskih klubova na razini grada.  

Sustav međuškolskih natjecanja provodi se u ekipnim i pojedinačnim športovima sukladno programu 
natjecanja na razini Republike Hrvatske. Program međuškolskih športskih natjecanja sadrži troškove organizacije 
i provedbe natjecanja koje provodi Karlovačka udruga za športske aktivnosti učenika Karlovac. 

 

b) program škole plivanja 
Program škole plivanja pokreće se s ciljem provjere i učenja plivanja za djecu trećih razreda osnovnih 

škola te se temelji na podatku kako 17% djece te dobi unutar generacije ne zna plivati.  
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Program će se provoditi u Toplicama Topusko te će se unutar programa provesti provjera za cca 900 
učenika te škola plivanja za 150 učenika neplivača. Kroz program škole plivanja pokriti će se troškovi prijevoza 
učenika do toplica Topusko, ulaz na bazen te voditelji provjere i obuke. 

Aktivnost 4: Financiranje rada stručnih službi Karlovačke športske zajednice 

 

4.1. Tekuće donacije u novcu KŠZ 

- Karlovačka športska zajednica obavlja kroz svoju stručnu službu programske, stručne, analitičke i 
računovodstveno-financijske poslove kako za potrebe zajednice, tako i za športske klubove udružene u 
zajednicu. 
-   Program sadrži troškove plaće djelatnika (4) i materijalne i režijske troškove Zajednice. 

         - Sredstvima navedene pozicije financirati će se plaće športskih učitelja. 
  

Sredstva će se mjesečno doznačavati Karlovačkoj športskoj zajednici koja će vršiti obračun plaća i 
ostalih prava i obveza.  

 

Klubovi kojima će se sufinancirati rad športskih učitelja su sljedeći: 

• Nogometni klub Karlovac 
• Hrvatski rukometni klub Karlovac 
• Odbojkaški klub Karlovac 
• Košarkaški klub Šanac Karlovac 
• Teniski klub Karlovac 
• Atletski klub Karlovac 
• Gimnastički klub Sokol 
• Streljački klub Karlovac 
• Taekwondo klub Karlovac 
• Karate klub Ka-plast 
• Baseball klub Olimpija 
• Veslački klub Korana 

 

Aktivnost 5: Promocija i razvoj športa osoba s invaliditetom 

 

5.1. Prijenos sredstava za sufinanciranje programa invalidskog športa 

Program natjecanja sadrži podmirenje troškova organizacije, provedbe i korištenja športskog objekta i 
stručni nadzor, dok program natjecanja izvan grada sadrži djelomično pokrivanje troškova putovanja i smještaja. 

Sredstva će se dodijeliti udrugama športaša  koji su osobe s invaliditetom temeljem natječaja kojeg će 
provesti Karlovačka športska zajednica. 

 

Aktivnost 6: Promocija i razvoj športa i rekreacije za djecu i mlade 

 

6.1. Tekuće donacije u novcu – športski programi za djecu i mlade 

Sredstva za navedeni program koristit će se za sufinanciranje športskih programa za djecu i mlade. 
Upravni odjel za društvene djelatnosti objavit će natječaj temeljem kojeg će športske udruge prijavljivati programe 
namijenjene mlađim dobnim kategorijama. Navedeni programi moraju biti različiti od programa prijavljenih pod 
Aktivnosti 1. programa. 

 

1.2.  Tekuće donacije u novcu – športske igre mladih 
Sportske igre mladih organizira Udruga za sport i rekreaciju Sportske igre mladih. 
Udruga organizira Sportske igre mladih u kojima pružaju mogućnost osnovcima i srednjoškolcima širom 

Hrvatske da se uključe u sportske igre kako bi kvalitetnije proveli slobodno vrijeme koje im je tijekom ljetnih 
mjeseci na raspolaganju. 

Sudjelovati u igrama mogu osnovnoškolci i srednjoškolci slobodno formirajući svoje ekipe ili se natjecati 
u pojedinačnim sportovima, kao i sudjelovati kroz školske športske klubove.  

Izlučna natjecanja održala bi se tijekom lipnja i srpnja, ovisno o interesu i broju prijava. O mogućnostima 
prijave i samim Sportskim igrama sva djeca bit će obaviještena putem obavijesti i plakata u svim osnovnim i 
srednjim školama tijekom ožujka, travnja i svibnja. 
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Najbolje ekipe i pojedinci stječu pravo sudjelovanja na završnici natjecanja koja će se odvijati u drugom 
dijelu kolovoza i početkom rujna u Splitu. Sudjelovanje na završnici natjecanja u Splitu je besplatno za sve 
sudionike. Organizator natjecanja snosi troškove prijevoza, smještaja i hrane uz mogućnost uključivanja roditelja i 
drugih zainteresiranih o svom trošku. 

Programom javnih potreba u športu pokriti će se organizacija natjecanja u Karlovcu ( osiguravanje 
sportskih objekata, liječnička služba, suci, voditelji natjecanja). 
 

Aktivnost 7: Promocija Programa javnih potreba u športu 

Promocija Programa javnih potreba u športu provoditi će se tokom cijele 2011. godine i to kroz najave u 
tiskovnim konferencijama, postavljanjem Programa na web stranicu Grada Karlovca i u suradnji sa Karlovačkom 
športskom zajednicom podnošenjem Izvješća javnosti grada Karlovca. 

Očekivani rezultati programa 
Očekivani rezultati programa su : 

1. omogućeno djelovanje stručnih službi Karlovačke športske zajednice i rada 4 djelatnika na 
administrativnim, financijskim i organizacijskim poslovima te rada 12 športskih trenera 

2. podržan rad 130 športskih klubova 
3. omogućeno bavljenje športom i rekreacijom za 5.290 članova športskih klubova 
4. podržane športske aktivnosti osoba sa invaliditetom sa uloženih 60.000,00 kuna 
5. podržane športske aktivnosti djece i mladih sa uloženih 320.000,00 kuna 

 

Proračun programa 
III. 

 U Proračunu Grada Karlovca za 2012. godinu planirani je iznos od 8.925.000,00 kuna za Program javnih 
potreba u športu koji se raspoređuje na sljedeći način: 

 
Red.b
r. 

Struktura donacije Iznos u kunama 

1. Tekuće donacije - športske udruge članice KŠZ 2.500.000,00

 

2. Tekuće donacije u novcu po posebnim odlukama 400.000,00

3.  Tekuće donacije u novcu-za školski šport 140.000,00

 

4. Tekuće donacije u novcu za programske aktivnosti učenika 

- školska sportska natjecanja osnovnih škola 

- školska sportska natjecanja srednjih škola 

- program škole plivanja 

110.000,00

55.000,00 

25.000,00 

30.000,00 

5. Tekuće donacije za održavanje i korištenje športskih objekata 

        1.1.       Športski objekti Mladosti 

        1.2.       Dvorana OŠ Grabrik 

        1.3.       Dvorana pri Ekonomskoj školi i D. Jarnević 

        1.4.       Dvorana pri Šumarskoj školi 

        1.5.       Dvorana pri Prirodoslovnoj školi 

        1.6.       Dvorana Tehničke škole 

        1.7.       Dvorana pri OŠ Dubovac 

1.8.         Dom HV  ''Zrinski'' -kuglana 

4.175.000,00

3.650.000,00 

120.000,00 

110.000,00 

25.000,00 

35.000,00 

5.000,00 

110.000,00 

120.000,00 

6. Tekuće donacije u novcu KŠZ 

        1.1.      Plaće djelatnika 

1.470.000,00

1.300.000,00 
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                    - plaće KŠZ 

                    - plaće športski učitelji 

 

        1.2.      Materijalni i režijski troškovi 

-Naknada troškova zaposlenima za prijevoz 

-Rashodi za materijal i energiju ( rashodi za energiju, uredski materijal, materijal i 
dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza i 
komunalne usluge) 

350.000,00 

950.000,00 

 

160.000,00 

60.000,00 

100.000,00 

 

 

7. Tekuće donacije u novcu - športske udruge invalida 60.000,00

8. Tekuće donacije u novcu – športske igre mladih 20.000,00

9. Tekuće donacije u novcu – športski programi za djecu i mlade 50.000,00

 U K U P N O 8.925.000,00

 

Operativna provedba Programa javnih potreba u športu 

IV. 

Sredstva Programa javnih potreba u športu članicama Karlovačke športske zajednice dodjeljuju se 
temeljem Kriterija za kategorizaciju športskih klubova koji su objavljeni i javnosti dostupni na web stranicama 
Karlovačke športske zajednice www.ksz.hr 

Uz propisane obrasce za prijavu potreba za sredstvima ovakav način dodjele sredstava znatno je 
poboljšao transparentnost i učinkovitost raspodjele osiguranih sredstava u Programu javnih potreba u športu. 

Sredstva iz točke 3. broj 1. Tekuće donacije - športske udruge članice KŠZ dostavljat će se mjesečno 
temeljem raspodjele financijskih sredstava za potrebe klubova članica KŠZ na račun iste.  

Sredstva iz točke 3. broj 2. doznačavat će se temeljem zahtjeva klubova po rješenju gradonačelnika 
Grada Karlovca. 

Sredstva iz točke 3. broj 3. i broj 4. dostavljat će se temeljem zahtjeva Karlovačke udruge za športske 
aktivnosti učenika, na žiro račun Karlovačke udruge za športske aktivnosti učenika.  

 Sredstva iz točke 3. broj 5. stavak 1.1. dostavljat će se mjesečno, temeljem zahtjeva tvrtke “Mladost” 
d.o.o. na žiro račun “Mladost” d.o.o.  

Sredstva od stavka 1.2. do 1.8. dostavljat će se mjesečno temeljem zahtjeva Karlovačke športske 
zajednice i njihove raspodjele korištenja športskih objekata za potrebe treninga i natjecanja klubova na žiro račun 
Karlovačke športske zajednice. 

 Sredstva iz točke 3. broj 6. dostavljat će se mjesečno, temeljem zahtjeva Karlovačke športske zajednice 
na račun iste. 

 Sredstva obuhvaćaju troškove plaća djelatnika Karlovačke športske zajednice, plaća športskih učitelja pri 
klubovima, te materijalne i režijske troškove Zajednice.  

 Sredstva iz točke 3. broj 7. dostavljat će se Karlovačkoj športskoj zajednici temeljem provedenog 
natječaja za programe invalidskog športa. 

Sredstva iz točke 3. broj 8. dostavit će se temeljem zahtjeva organizatoru natjecanja športskih igara 
mladih. 

Sredstva iz točke 3. broj 9. dostavljat će se sukladno provedenom natječaju za sufinanciranje športskih 
programa za djecu i mlade na žiro račune korisnika programa. 

V. 

 Ovlašćuje se Gradsko vijeće da svojom odlukom u slučaju potrebe utvrdi Izmjene i dopune programa 
javnih potreba u športu za 2012. godinu u okviru proračunskih sredstava. 

Gradsko vijeće Grada Karlovca može po potrebi svojom odlukom izmijeniti i dopuniti odredbe po 
pojedinim oblicima sufinanciranja iz ovog Programa, te eventualno obustaviti daljnje korištenje prava po pojedinim 
oblicima financiranja, ukoliko procijeni da će troškovi biti veći od planiranih proračunskih iznosa, a rebalansom 
Proračuna neće moći biti pokriveni. 
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VI. 

 Zadužuje se Karlovačka športska zajednica i Karlovačka udruga za športske aktivnosti učenika da po 
realizaciji Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu podnesu narativno i financijsko izvješće Gradskom 
vijeću Grada Karlovca. 

VII. 

 Ovaj Program objavit će se u Glasniku Grada Karlovca. 

      
GRADSKO VIJEĆE       
KLASA: 021-05/11-01/11      
URBROJ: 2133/01-01/04-11-12                            
Karlovac,  22. prosinca   2011. godine 
        

  PREDSJEDNICA 
      GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA 
                           

                    Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r. 
 
 
GRADONAČELNIK 
GRADA KARLOVCA 
 
 
 
6. 

Na temelju članka 25. Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca, 
broj 10/10), te članka  44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca, broj 7/09) Gradonačelnik Grada 
Karlovca donio je  

ODLUKU  
o izmjeni Zaključka o određivanju lokacija za autotaksi 

 stajališta na području grada Karlovca  

I 

U točki I. Zaključka o određivanju lokacija za autotaksi stajališta na području grada Karlovca (Glasnik 
Grada Karlovca br. 2/11) alineja 1 se briše i zamjenjuje novom alinejom koja glasi: 

- „Prilaz Većeslava Holjevca na ulasku u autobusni kolodvor (stajalište za 2 autotaksi vozila);“ 

II 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Grada Karlovca. 
  
  
   
GRADONAČELNIK        
KLASA: 020-04/11-01/985 
URBROJ: 2133/01-04/21-11-2 
Karlovac, 29.12.2011. 
                  GRADONAČELNIK   
                                   Damir Jelić, prof.,v.r. 
 
 
 
7. 

Na temelju članka 6. Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca, 
broj 10/10), te članka  44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca, broj 7/09) Gradonačelnik Grada 
Karlovca donio je  
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ODLUKU  
o izmjeni Odluke o maksimalnom iznosu cijene usluge  

autotaksi prijevoza na području grada Karlovca  
 
 

Članak 1. 

U  Odluci o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području grada Karlovca (Glasnik 
Grada Karlovca br. 2/11) briše se članak 1. i zamjenjuje novim koji glasi: 

„Cijenu usluge autotaksi prijevoza na području grada Karlovca, autotaksi prijevoznik može utvrditi u 
jednom od dva oblika, i to kako slijedi: 

a) Maksimalni iznos uz naplatu startne tarife može biti sljedeći: 

 ZA RELACIJU MAKSIMALNA CIJENA 

1. Start 20,00 kuna 

2. Za 1 km vožnje  7,00 kuna 

3. Za 1 sat čekanja 80,00 kn 

4. Vožnja noću 20% veća u odnosu na dnevnu vožnju 

   

   
b) Maksimalni iznos bez naplate startne tarife može biti sljedeći: 

 
 ZA RELACIJU MAKSIMALNA CIJENA 

Dnevna vožnja Prvih 5 km vožnje 30,00 kuna 

Nakon 5 km, svaki sljedeći km  6,00 kuna 

Noćna vožnja Prvih 5 km vožnje 40,00 kuna 

Nakon 5 km, svaki sljedeći km  6,00 kuna 

Dnevna i noćna 
vožnja 

Za 1 sat čekanja 80,00 kn 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Karlovca“. 

GRADONAČELNIK        
KLASA: 020-04/11-01/984 
URBROJ: 2133/01-04/21-11-2 
Karlovac, 29.12.2011. 

 

GRADONAČELNIK 
  Damir Jelić, prof.,v.r. 
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GLASNIK GRADA KARLOVCA - službeni list Grada Karlovca  
Glavna i odgovorna urednica : Marija  Jelkovac,dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za opće i imovinsko 
pravne poslove, Banjavčićeva 9 , Karlovac; tel. 047/628-105 
Tehnička priprema: Upravni odjel za opće i imovinsko pravne poslove 
 


