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66.
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 donosi
IZMJENU I DOPUNU 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) 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 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
umjesto: „Sva radna mjesta su popunjena.“, dolazi tekst:
„ 1 voditelj Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje i socijalnu skrb“.

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 POSLOVE GRADONAČELNIKA
1.

Vježbenik, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću, magistar
struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili novinarske struke ili politologije, znanje njemačkog ili
engleskog jezika, poznavanje rada na PC-u.

U UPRAVNOM ODJELU ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Voditelj Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje i socijalnu skrb, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, najmanje 5 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 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2016. godinu stupa na
snagu danom donošenja, a objavljuju se u „Glasniku Grada Karlovca“ i na web stranici Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/168
URBROJ: 2133/01-12-01/04-16-2
Karlovac, 9. Svibnja 2016.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof,v.r.
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67.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15), članka 44. i 98.
Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/15 – potpuni tekst), Gradonačelnik Grada Karlovca dana
3. svibnja 2016. godine donosi
PLAN
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2016. GODINI
I.
Gradonačelnik grada Karlovca utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću u 2016. godini, kako slijedi:

NAZIV TIJELA JAVNE VLASTI: GRAD KARLOVAC
PLAN SAVJETODAVNIH AKTIVNOSTI U 2016. GODINI

R.B.
1.
2.
3.

4.

NAZIV ZAKONA, DRUGOG
PROPISA ILI AKTA
Kandidati Programskog vijeća
Male scene
Urbanistički plan uređenja Poduzetnička zona Mrzlo Polje
Urbanistički plan uređenja
Industrijska zona Jug - Mala
Švarča
Prostorni plan uređenja Zvijezda

5.

Nagrada Grada Karlovca

6.

Plan održivog gospodarenja
otpadom
Urbanistički plan uređenja groblje Mala Švarča
Urbanistički plan uređenja groblje Hrnetić
Nacrt proračuna Grada Karlovca
za 2017. godinu

7.
8.
9.

METODA SAVJETOVANJA

RAZDOBLJE SAVJETOVANJA

dostava prijedloga u roku od 15
dana
javna rasprava 30 dana

prvo tromjesečje

javna rasprava 30 dana

prvo tromjesečje

javna rasprava 30 dana, desetak
javnih radionica, tri javna okrugla
stola
dostava prijedloga u roku od 15
dana
javna rasprava 30 dana

prvo tromjesečje

javna rasprava 30 dana

četvrto tromjesečje

javna rasprava 30 dana

četvrto tromjesečje

javna rasprava 30 dana

četvrto tromjesečje

prvo tromjesečje

drugo tromjesečje
treće tromjesečje

II.
Zadužuju se upravni odjeli Grada Karlovca za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te Smjernicama za primjenu Kodeksa
savjetovanja Klasa: 011-02/09-01/02, Urbroj:5030104-09-1 od 21.11.2009. godine.
III.
Temeljem ovog Plana zadužuju se upravna tijela Grada Karlovca za provođenje savjetovanja s javnošću
sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
IV.
Ovaj Plan objavit će se u Glasniku Grada Karlovca i na internatskim stranicama Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/248
URBROJ: 2133/01-03/06-16-1
Karlovac, 3.5.2016.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof,v.r.
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68.

Temeljem članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/15 – potpuni tekst),
članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 86/08 i 61/11) i članka 23. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca (Glasnik
Grada Karlovca 7/13), Gradonačelnik Grada Karlovca donosi
PRAVILNIK
o četvrtim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
upravnih tijela Grada Karlovca
Članak 1.
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Pravilnik – Glasnik Grada
Karlovca 9/13, 4/14, 5/15 i 7/16) mijenja se i dopunjuje u članku 1. na sljedeći način:
1.

U tablici pod rednim brojem 8. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:
Na radnom mjestu pod rednim brojem 2. – pomoćnik pročelnika, u standardnim mjerilima, u prvoj
alineji iza „društvene“, dodaju se riječi:
„ili prirodne“.
Iza radnog mjesta pod rednim brojem 3. dodaje se odsjek koji glasi:
„ Odsjek za kulturu, odgoj i obrazovanje i socijalnu skrb“
Ispod naziva Odsjeka dodaje se radno mjesto pod rednim brojem 3. a koje glasi:
„3. a – voditelj Odsjeka; 1 izvršitelj; kategorija/podkategorija/razina: 1/viši rukovoditelj/; klasifikacijski
rang 3.; standardna mjerila: magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, najmanje 5
godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u, položen
državni stručni ispit;
opis poslova radnog mjesta: organizira, koordinira i kontrolira rad Odsjeka, daje smjernice i upute
za rad službenika Odsjeka, priprema prijedloge odluka, rješenja, zaključaka, ugovora i drugih akata
iz nadležnosti Odsjeka, proučava propise i prati stanje iz nadležnosti Odsjeka, rješava najsloženije
predmete, radi na planiranju i provođenju projekata, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i
pomoćnika pročelnika.“
Članak 2.
U preostalom tekstu Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca se ne mijenja.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik o četvrtim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada
Karlovca stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/257
URBROJ: 2133/01-01/01-16-1
Karlovac, 4. svibnja 2016.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

69.

Na temelju članka 24. Stavka1., 2. i 3. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Karlovca ( ˝Glasnik Grad Karlovca ˝br.11/12 , 2/13 , 5/14 i 5/16) i članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca
(«Glasnik Grada Karlovca» br. 1/15-potpuni tekst ) Gradonačelnik Grada Karlovca donosi
ODLUKU
O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA I RJEŠENJE O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
I
Prijevoz pokojnika koji se financira iz proračuna Grada Karlovca, kao komunalne djelatnosti obavljat će
se na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja poslova.
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II
Povjeravanje poslova iz točke I ove Odluke provest će se javnim natječajem prema uvjetima i mjerilima
za njegovu provedbu utvrđenih Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Karlovca.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja.

III
U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja imenuju se:
1. Vesna Ribar, za predsjednicu Povjerenstva,
2. Lidija Malović, za članicu,
3. Slađana Fumić, za članicu
4. Kruno Šobot, za člana
5. Hermina Komanac, za članicu.
IV
Nadležnost Povjerenstva za provedbu javnog natječaja je:
1. priprema javnog natječaja,
2. objava javnog natječaja,
3. prikupljanje ponuda,
4. otvaranje ponuda,
5. izrada zapisnika o otvaranju, pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda,
6. izrada analitičkih prikaza i danih odluka o sposobnosti ponuditelja i
7. izrada Prijedloga odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova.

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ˝Glasniku Grada Karlovca˝.
GRADONAČELNK
KLASA:363-02/16-16/08
URBROJ:2133/01-07-01/03-16-1
Karlovac, 11.04.2016.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

70.
Na temelju članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/15-potpuni tekst)
Gradonačelnik Grada Karlovca 06. svibnja 2016. godine donio je slijedeću
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata
udruga usmjerenih na suzbijanje ambrozije na području Grada Karlovca u 2016. godini
Članak 1.
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga usmjerenih na suzbijanje ambrozije
na području Grada Karlovca u 2016. godini.
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Cilj Javnog poziva je odabrati najkvalitetnije prijedloge projekata ili programa udruga čijom provedbom se
doprinosi suzbijanju ambrozije na području Grada Karlovca i sufinancirati njihovo provođenje u 2016. godini.
Članak 3.
U Proračunu Grada Karlovca za 2016. god. („Glasnik Grada Karlovca“ br. 15/15), u okviru Programa
poljoprivrede i ruralnog razvoja, aktivnost suzbijanje ambrozije, na poziciji R0223 - Tekuće donacije udrugama u
borbi protiv ambroziju - za udruge po natječaju osigurano je 40.000,00 kn.
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Članak 4.
Javni poziv s cjelovitom dokumentacijom objaviti će se na službenim mrežnim (web) stranicama Grada
Karlovca, www.karlovac.hr i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Članak 5.
Administrativne poslove za potrebe ovog Javnog poziva obavljat će Upravni odjel za poduzetništvo,
poljoprivredu i turizam.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“ bez
Dokumentacije za provedbu Javnog poziva koja se pohranjuje uz izvornik Odluke.
GRADONAČELNIK
KLASA: 320-21/16-05/02
URBROJ: 2133/01-08/06-16-1
Karlovac, 06. svibnja 2016. godine

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

71.
Na temelju čl. 44. i 98. Statuta Grada Karlovca, potpuni tekst (Glasnik grada Karlovca br. 01/15) i članka
6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ
KARLOVAC (Glasnik grada Karlovca br. 5/16), Gradonačelnik Grada Karlovca donio je dana 19. travnja 2016.
godine sljedeću
ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
I.
Za članove Upravnog vijeća Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, imenuju se:
1. Ivan Pavlović, rođ: 01.11.1953. g., iz Karlovca, D. Pokupje 57, OIB: 96372222303, br. o. i.: 105623040,
izdana od PU Karlovac,
2. Igor Salopek, rođ: 05.06.1986. g., iz Karlovca, I. Kršnjavog 6b, OIB: 55199901981, br. o. i.: 112097382,
izdana od PU Karlovac,
3. Ivan Štedul, rođ: 12.04.1977. g., iz Karlovca, Trg J. J. Strossmayera 9, OIB: 45108232179, br. o. i.:
103638099, izdana od PU Karlovac,
4. Dražen Oraić, rođ. 29.05.1961. g., iz Zagreba, Petrinjska 26a, OIB: 36011721397, br. o. i.: 111243404,
izdana od PU Zagreb,
na mandat od četiri (4) godine.
II.
Zadužuje se Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ provesti postupak uključivanja u rad člana
Upravnog vijeća predstavnika zaposlenika nakon što ga zaposlenici izaberu i imenuju.
III.
Za tajnicu Upravnog vijeća imenuje se gospođa Marija Jelkovac, dipl. iur.
IV.
Članovima Upravnog vijeća i tajnici Upravnog vijeća pripada naknada za rad sukladno Odluci Gradskog vijeća
Grada Karlovca o naknadama članovima upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Karlovac.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/221
URBROJ: 2133/01-12/01-16-1
Karlovac, 19.04.2016. g.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.
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72.
Na temelju članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/15-potpuni tekst)
Gradonačelnik Grada Karlovca 28. travnja 2016. godine donio je slijedeću
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata
udruga usmjerenih na zaštitu i zbrinjavanje životinja
na području Grada Karlovca u 2016. godini
Članak 1.
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga usmjerenih na zaštitu i zbrinjavanje
životinja na području Grada Karlovca u 2016. godini.
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Cilj Javnog poziva je odabrati najkvalitetnije prijedloge projekata, programa udruga ili manifestacija čijom
provedbom se doprinosi zaštiti i zbrinjavanju životinja sa područja Grada Karlovca i sufinancirati njihovo provođenje
u 2016. godini.
Članak 3.
U Proračunu Grada Karlovca za 2016. god. („Glasnik Grada Karlovca“ br. 15/15), u okviru Programa
veterinarsko zdravstvena zaštita na poziciji R0209 - Tekuće donacije u novcu - za udruge po natječaju osigurano je
30.000,00 kn.
Članak 4.
Javni poziv s cjelovitom dokumentacijom objaviti će se na službenim mrežnim (web) stranicama Grada
Karlovca, www.karlovac.hr i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Članak 5.
Administrativne poslove za potrebe ovog Javnog poziva obavljat će Upravni odjel za poduzetništvo,
poljoprivredu i turizam.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“ bez
Dokumentacije za provedbu javnog poziva koja se pohranjuje uz izvornik Odluke.
GRADONAČELNIK
KLASA: 322-08/16-01//01
URBROJ: 2133/01-08/06-16-1
Karlovac, 28. travnja 2016. godine
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

73.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15), članka 44. i 98.
Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/15 – potpuni tekst), Gradonačelnik Grada Karlovca dana
3. svibnja 2016. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju radne skupine za upravljanje kvalitetom u području transparentnosti i otvorenosti sukladno Zakonu
o pravu na pristup informacijama
I.
U radnu skupinu za upravljanje kvalitetom u području transparentnosti i otvorenosti sukladno Zakonu o
pravu na pristup informacijama svrhu upravljanja kvalitetom u području osiguravanja transparentnosti i
otvorenosti, odnosno u svrhu prikupljanja informacija i detektiranja eventualnih problema u primjeni Zakona
imenuju se:
1.
2.
3.
4.

Damir Jelić, gradonačelnik
Marina Kolaković, zamjenica gradonačelnika
Dubravko Delić, zamjenik gradonačelnika
Ivan Uđbinac, pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marija Jelkovac, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove
Andreja Navijalić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Lidija Malović, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
Vesna Ribar, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
Andrea Vrbanek, v.d. pročelnika Upravnog odjela za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam
Martina Furdek Hajdin, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Pero Karmelić, v.d pročelnika Upravnog odjela za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
Davor Bartolac, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom
mr.sc Marina Grčić, pročelnica Upravniog odjela za investicije i europske fondove
Maja Purgar Ivka, viši stručni suradnik za pristup informacijama i javnost rada
Ana Župančić Žunac, viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću
II.
Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/16-01/247
URBROJ: 2133/01-03/06-16-1
Karlovac, 3. 5. 2016.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof,v.r.

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