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5.

Na temelju članka 98. Statuta Grada Karlovca (GGK 1/15) i članka VI stavak 2. Odluke o raspodjeli
financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2017. godini (GGK 15/15) donosim
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika
o sufinanciranju projekata jedinica mjesne samouprave
Članak 1.
Članak 6. stavak 2. Pravilnika o sufinanciranju projekata jedinica mjesne samouprave od 15. veljače
2016. godine mijenja se i sada glasi;
„Povjerenstvo, iz prethodnog stavka, čine rukovodeći službenici u upravnim tijelima Grada Karlovca: dva
člana iz upravnog odjela nadležnog za poslove mjesne samouprave – koji ujedno obavlja i administrativne
poslove povjerenstva, člana iz područja komunalnog gospodarstva, člana iz područja prostornog planiranja i
gradnje, člana iz područja financija i člana – predstavnika organizacije koja sudjeluje u sufinanciranju programa
„KA-kvart“.“
Članak 2.
Članak 12. Pravilnika o sufinanciranju projekata jedinica mjesne samouprave od 15. veljače 2016.
godine mijenja se i sada glasi;
„Javni poziv na podnošenje prijava za sufinanciranje projekata upućuje se jedinicama mjesne
samouprave u roku do 60 dana od donošenja Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih
četvrti i mjesnih odbora.
U javnom pozivu se obvezno navodi nadnevak do kojeg se zaprimaju prijave.
Prijave projekata jedinice mjesne samouprave podnose u roku 20 dana od dana objave javnog poziva
na službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.
Povjerenstvo, iz članka 6. ovog pravilnika, obvezno je u roku 15 dana provesti pregled, vrednovanje,
ocjenu i odobrenje prijavljenog – kandidiranog projekta.
Nadležni upravni odjel za mjesnu samoupravu obvezan je u roku 10 dana obavijestiti gradsku četvrt ili
mjesni odbor čiji je projekt odobren.
Upravna tijela Grada Karlovca, gradske tvrtke ili ustanove obvezne su pružiti stručne upute (iz članka 9.
ovog pravilnika) gradskoj četvrti ili mjesnom odboru, na njihov pisani zahtjev, u roku 8 dana.
Gradska četvrt ili mjesni odbor koji je realizirao projekt obvezan je u roku 30 dana dostaviti cjelovito
završno izvješće (iz članka 11. ovog pravilnika).“
Članak 13.
Ove izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja i objavit će se u
Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/71
URBROJ: 2133/01-03/01-16-2
Karlovac, 19. prosinca 2016.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

6.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) i članka 44., al. 14. i članka 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik
Grada Karlovca br. 1/15 – potpuni tekst), Gradonačelnik Grada Karlovca dana 23. prosinca 2016. Donosi
II IZMJENE I DOPUNE PLANA
PRIJMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA GRADA KARLOVCA ZA 2016. GODINU
I.
U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2016. godinu ( Glasnik Grada Karlovca br.
7/16, 8/16) u točci I. u kojoj se utvrđuje broj nepopunjenih radnih mjesta službenika i namještenika prema traženoj
stručnoj spremi u upravnim tijelima Grada Karlovca za 2016. godinu u vrše se sljedeće izmjene:
U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE
umjesto: „Sva radna mjesta su popunjena.“, dolazi tekst:
„1 viši referent razreza i naplate gradskih prihoda“.
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U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
umjesto: „Sva radna mjesta su popunjena.“, dolazi tekst:
„1 stručni suradnik za gradnju“.
U UPRAVNOM ODJELU ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
umjesto: „Sva radna mjesta su popunjena.“, dolazi tekst:
„ 1 viši stručni suradnik za školstvo“.
II.
U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2016. godinu dopunjuje se potreba
popunjavanja sljedećih radnih mjesta:
U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE
1.

Viši referent razreza i naplate gradskih prihoda, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, sveučilišni
prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u, položen državni stručni ispit.

U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
1.

Stručni suradnik za gradnju, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik građevinske struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u
struci, poznavanje rada na PC-u, položen državni stručni ispit.

U UPRAVNOM ODJELU ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Viši stručni suradnik za školstvo, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist
društvene struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada
na PC-u, položen državni stručni ispit.
III.
U preostalom dijelu Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2016. godinu se ne mijenja.
IV.
Ova II Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2016. godinu stupa na
snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Glasniku Grada Karlovca“ i na web stranici Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/168
URBROJ: 2133/01-12-01/01-16-3
Karlovac, 23. prosinca 2016.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA
ISPRAVAK
7.

Na temelju članaka 34., 67. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni
tekst) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 33. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo
sljedeću
ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava
za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2017. god.
I
Kriteriji za raspodjelu financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora razrađuju
se ovom odlukom kako slijedi:
1.

Prema udjelu broja stanovnika gradskih četvrti i mjesnih odbora u ukupnom broju stanovnika
Grada Karlovca:
-

2.

3.500,00 kn
8.000,00 kn
12.500,00 kn
17.000,00 kn
21.500,00 kn
26.000,00 kn

Prema udjelu površine područja gradskih četvrti i mjesnih odbora u ukupnoj površini područja
Grada Karlovca:
-

3.

do 1,5%
od 1,51% do 3%
od 3,01% do 4,5%
od 4,51% do 6%
od 6,01% do 7,5%
od 7,51% i više

od 0,1% do 1%
od 1,01% do 2%
od 2,01% do 3%
od 3,01% do 4%
od 4,01% do 5%
od 5,01% i više

3.500,00 kn
8.000,00 kn
12.500,00 kn
17.000,00 kn
21.500,00 kn
26.000,00 kn

Prema visini troškova za administrativno funkcioniranje Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora:
- svako Vijeće gradske četvrti i mjesnog odbora – 7.500,00 kn

II
Konkretna raspodjela sredstava, iz članka I ove odluke, za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih
odbora u 2017. godini prikazana je u Tablici “Prijedlog raspodjele financijskih sredstava za GČ/MO za 2017.
godinu”, koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
III
Planirani iznos od 73.000,00 kn sa rashodovne pozicije R0021 utrošit će se za plaćanje troškova
zakupnina i najamnina uredskog prostora koje koriste jedinice mjesne samouprave.
IV
Isplata predviđenih sredstava sa rashodovne pozicije R0022 u iznosu od 1.028.000,00 kn vršit će se
u jednakim tromjesečnim iznosima, temeljem naloga Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.
Isplata predviđenih sredstava pojedinoj jedinici mjesne samouprave može se izvršiti tek nakon što
Vijeće gradske četvrti ili mjesnog odbora dostavi Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika zapisnik sa
sjednice Vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora iz kojeg je razvidno da je usvojeno skraćeno izvješće o
utrošenim financijskim sredstvima i financijskom stanju u prethodnom tromjesečju.
V
Iznos od 72.000,00 kn sa rashodovne pozicije R0022 koristit će se za sufinanciranje aktivnosti i
izvanredno financiranje neplaniranih troškova poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora, na temelju odluke
Gradonačelnika.
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VI
Iznos od 260.000,00 kn sa rashodovne pozicije R0023 koristiti će se za sufinanciranje projekata u
gradskim četvrtima i mjesnim odborima – „KA-kvart“, na temelju odluke Gradonačelnika po zaprimljenim
prijavama gradskih četvrti i mjesnih odbora.
Kriterije za sufinanciranje projekata jedinica mjesne samouprave donosi Gradonačelnik u roku 60 dana
od stupanja na snagu ove odluke.
VII
Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u „Glasniku Grada Karlovca“
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/11
URBROJ: 2133/01-01/01-16-30
Karlovac, 15. prosinca 2016. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Damir Mandić, dipl.teol.,v.r.
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GLASNIK GRADA KARLOVCA - službeni list Grada Karlovca
Glavna i odgovorna urednica : v.d. Marina Golubić,dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za opće poslove,
Banjavčićeva 9 , Karlovac; tel. 047/628-130
Tehnička priprema: Upravni odjel za opće poslove
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