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156.

Na temelju članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 7/09), članka
2.,4. i 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2010. godinu (Glasnik Grada Karlovca br.
12/09 i 06/10) i Odluke o sufinanciranju turističkih projekata u 2010. godini, KLASA: 334-05/10-01/1,
URBROJ:2133/01-07-01/12-10-1 od 07. travnja 2010.godine, gradonačelnik Grada Karlovca donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
I.
Na temelju Programa poticanja razvoja turizma, putem Javnog poziva za sufinanciranje
turističkih projekata za promidžbu turizma grada Karlovca, a prema Zaključku Povjerenstva za
provedbu sufinanciranja turističkih projekata sufinancirat će se projekti kako slijedi:
R.
br.
1.

2.

3.

4.

Nositelj projekta
Ustanova,
Etno galerija Žunac,
Rečica 64, Karlovac
Udruga za razvoj
kontinentalnog turizma i
gospodarskih
djelatnosti,
Vrbanićev perivoj 8,
Karlovac
Obiteljsko
poljoprivredno
gospodarstvo Krnić,
Prilaz V. Holjevca 8,
Karlovac

Udruga, Povijesna
postrojba "Karlovački
počasni vod ZNG-91.",
Stanka Vraza 42 F,
Karlovac

Projekt

Iznos
sufinanciranja

PROSPEKT ETNO-GALERIJE
- štampanje prospekta Etno galerije Žunac

4.000,00

ZVIJEZDA ZA ZDRAVLJE II
- priprema i tisak novog letka koji će
ilustrirati svaku od sedam dionica šetnice
oko Zvijezde

7.000,00

IZRADA PROMIDŽBENOG LETKA I
INTERNET STRANICE
- dizajn i tisak promidžbenog letka,
- smještaj Internet stranice na web-u,
izrada grafičkog rješenja Internet stranice i
instalacija web aplikacije
- letak i Int. str. o OPG-u i proizvodima i
uslugama OPG-a i o ekološkom pčelarenju

4.000,00

BROŠURA O DJELOVANJU
POVIJESNE POSTROJBE
- izrada brošure - dizajn, tisak
- brošurom će se javnost upoznati s
nastankom Udruge, planom rada i
aktivnostima

6.000,00
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5.

6.

KA TRAVEL D.O.O.,
Bogoslava Šuleka 27,
Karlovac

TURISTIČKA
ZAJEDNICA GRADA
KARLOVCA, Ulica
Petra Zrinskog 3,
Karlovac

WEB STRANICA KA TRAVEL
- izrada WEB stranice
- putem WEB stranice agencija KA
TRAVEL d.o.o. će promovirati i
prodavati svoje programe

9.000,00

TURISTIČKI INFORMATIVNI
CENTAR TURANJ
- postavljanje i uređenje objekta za TIC
Turanj

20.000,00

UKUPNO

50.000,00

Projekti iz prethodnog stavka financirat će se iz Proračuna Grada Karlovca za 2010. godinu
(Glasnik Grada Karlovca 12/09 i 06/10) s pozicije R0167 - "Sufinanciranje turističkih projekta po
natječaju".
II.
Zadužuje se Upravni odjel za poduzetništvo i zaštitu okoliša na:
- izradu ugovora za sufinanciranje za svakog pojedinog nosioca projekta,
- izradu izviješća o provedenom sufinanciranju.
III.
Ova Odluka objavit će se u službenom glasilu Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 334-05/10-01/1
URBROJ:2133/01-01-01/1-10-13
Karlovac, 05.srpnja 2010. godine
157.

Na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08), članka 35.
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2010. godinu (Glasnik Grada Karlovca br.12/09) i
članka 44. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 7/09), gradonačelnik Grada Karlovca
donio je 16.srpnja 2010. godine
ODLUKU
I.
Daje se suglasnost trgovačkom društvu ČISTOĆA d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, za
financijski leasing kod Erste&Steiermärkische S-laeasing d.o o.Zagreb, za nabavu autopodizača pod
sljedećim uvjetima:
1. Iznos zaduženja:
2. Vrsta zaduženja:
3. Cijena vozila bez PDV-a:
4. Iznos PDV-a:
5. Cijena vozila s PDV-om:
6. Učešće u visini 30% bruto vrijednosti:

155.650,04 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti
financijski leasing
117.765,00 EUR-a
27.085,95 EUR-a
144.850,95 EUR-a
43.455,29 EUR-a
365

7.Mjesečna rata na 36 mjeseci:
8.Jednokratni trošak obrade:
9. Ukupno leasing na 36 mjeseci:

3.104,45 EUR-a
434,55 EUR-a
155.650,04 EUR-a

II.
Financijska sredstva iz točke 1. ove Odluke iskoristit će se za nabavu specijalnog komunalnog
vozila – autopodizača MAN TGS, s nadogradnjom.
III.
Obvezuje se Čistoća d.o.o. Karlovac da u ugovorenim rokovima osigura financijska sredstva za
pravovremeno plaćanje dospjelih obaveza.
IV.
Zadužuje se Upravni odjel za financije da o izdanoj suglasnosti izvijesti Ministarstvo financija
RH.
V.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 403-07/10-01/2
UR.BROJ: 2133/01-02-01/10-10-2
Karlovac,16. 07. 2010.godine
158.

Na temelju čl. 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 07/09),
gradonačelnik Grada Karlovca donio je dana 13. srpnja 2010. godine
RJEŠENJE
o imenovanju savjetnika gradonačelnika Grada Karlovca
I.
Za savjetnike gradonačelnika Grada Karlovca imenuju se:
1. prof. dr. Boris Morsan, savjetnik za urbanizam, posebno za problematiku karlovačke
Zvijezde,
2. prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, savjetnica za socijalno-zdravstvenu problematiku i
europske integracije,
3. dr. Milan Kruhek, savjetnik za društvene djelatnosti
4. prof. dr. Branko Wasserbauer, savjetnik za ekonomska pitanja i gospodarstvo.
II.
Savjetnici iz točke I. ovog Rješenja dužni su gradonačelniku pružati stručnu pomoć po
pitanjima iz nadležnosti područja za koja su zaduženi.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/10-01/523
URBROJ: 2133/01-11-02/23-10-1
Karlovac,13. srpnja 2010.godine
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159.

Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članka 44., stavak 1., alineja 19. Statuta Grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 8/09) i članka 11.Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 7/10), gradonačelnik Grada Karlovca donosi
sljedeće
R J E Š E N J E
I.
IVAN UĐBINAC, struč.spec.oec., imenuje se za privremenog pročelnika Upravnog odjela za
poslove gradonačelnika Grada Karlovca s danom 22. srpnjem 2010. godine.
II.
Privremeni pročelnik obavljat će dužnost od 22. srpnja 2010. godine do imenovanja pročelnika
po provedenom javnom natječaju.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
DamirJelić,prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/10-01/530
URBROJ: 2133/01-11-02/23-10-1
Karlovac, 19.srpnja 2010.godine
160.

Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članka 44., stavak 1., alineja 19. Statuta Grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 8/09) i članka 11.Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 7/10), gradonačelnik Grada Karlovca donosi
sljedeće
R J E Š E N J E
I.
STJEPAN MREŽAR, dipl.oec., imenuje se za privremenog pročelnika Upravnog odjela za
proračun i financije Grada Karlovca s danom 22. srpnjem 2010. godine.
II.
Privremeni pročelnik obavljat će dužnost od 22. srpnja 2010. godine do imenovanja pročelnika
po provedenom javnom natječaju.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić,prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/10-01/531
URBROJ: 2133/01-11-02/23-10-1
Karlovac, 19.srpnja 2010.godine
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161.

Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članka 44., stavak 1., alineja 19. Statuta Grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 8/09) i članka 11.Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 7/10),gradonačelnik Grada Karlovca donosi
sljedeće
R J E Š E N J E
I.
LJUBICA TRŽOK, dipl.oec.,imenuje se za privremenu pročelnicu Upravnog odjela za
poduzetništvo i poljoprivredu Grada Karlovca s danom 22. srpnjem 2010. godine.
II.
Privremena pročelnica obavljat će dužnost od 22. srpnja 2010. godine do imenovanja
pročelnika po provedenom javnom natječaju.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić,prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/10-01/532
URBROJ: 2133/01-11-02/23-10-1
Karlovac, 19.srpnja 2010.godine
162.

Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članka 44., stavak 1., alineja 19. Statuta Grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 8/09) i članka 11.Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 7/10), gradonačelnik Grada Karlovca donosi
sljedeće
R J E Š E N J E
I.
MARIJA JELKOVAC, dipl.iur., imenuje se za privremenu pročelnicu Upravnog odjela za opće
i imovinsko pravne poslove Grada Karlovca s danom 22. srpnjem 2010. godine.
II.
Privremena pročelnica obavljat će dužnost od 22. srpnja 2010. godine do imenovanja
pročelnika po provedenom javnom natječaju.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić,prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/10-01/533
URBROJ: 2133/01-11-02/23-10-1
Karlovac, 19. srpnja 2010.godine
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163.

Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članka 44., stavak 1., alineja 19. Statuta Grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 8/09) i članka 11.Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
dijela Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 7/10), gradonačelnik Grada Karlovca donosi
sljedeće
R J E Š E N J E
I.
VESNA RIBAR, dipl.ing.građ., imenuje se za privremenu pročelnicu Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Karlovca s danom 22.srpnjem 2010. godine.
II.
Privremena pročelnica obavljat će dužnost od 22. srpnja 2010. godine do imenovanja
pročelnika po provedenom javnom natječaju.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić,prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/10-01/548
URBROJ: 2133/01-11-02/23-10-1
Karlovac, 19. srpnja 2010. godine
164.

Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članka 44., stavak 1., alineja 19. Statuta grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 8/09) i članka 11.Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
dijela Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 7/10), Gradonačelnik Grada Karlovca donosi
sljedeće
R J E Š E N J E
I.
GORAN JAKŠIĆ, prof, imenuje se za privremenog pročelnika Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Grada Karlovca s danom 22.srpnjem 2010. godine.
II.
Privremeni pročelnik obavljat će dužnost od 22. srpnja 2010. godine do imenovanja pročelnika
po provedenom javnom natječaju.
III.

Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić,prof,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/10-01/459
URBROJ: 2133/01-11-02/23-10-1
Karlovac, 19. srpnja 2010.godine
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165.

Na temelju članka 207. stavka 1. i 2., a u svezi članka 206. Zakona o vodama (Narodne novine
br.153/09) i članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br.7/09), gradonačelnik
Grada Karlovca, po zahtjevu Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac uz prethodno mišljenje Savjeta za
zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac Klasa:008-04/08-01/1,Ur.broj:2133/01-07-01/12-1020 od 16.srpnja 2010. godine, donio je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Daje se suglasnost Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, na promjenu cijena
vodnih usluga u smislu članka 3. točke 94., Zakona o vodama prema pojedinim kategorijama korisnika
kako slijedi:
DOMAĆINSTVO
VRSTA
VODNE
USLUGE
(TARIFNE
STAVKE)

Jedinica
mjere/način
obračuna

1.

Naknada za
održavanje
sustava javne
vodoopskrbe i
javne
odvodnje

2.

3.

Red.
br.

Cijena za socijalno ugrožene
građane ( 60% cijene za
građ.)
%
Stara
Nova
povećanja/
cijena cijena
smanjenja
u kn
u kn

Stara
cijena u
kn

Nova
cijena u
kn

%
povećanja/
smanjenja

korisnik /
mj.

14,19

14,19

0

14,19

14,19

0

Opskrba
vodom –
osnovna cijena

m³
isporučene
vode/mj.

2,88

3,36

+16,67

2,88

2,02

-29,86

Odvodnja
otpadnih voda
– osnovna
cijena

m³
ispuštene
vode/mj.

2,36

2,75

+16,53

2,36

1,65

-30,08

A)

GOSPODARSTVO

Red.br.

1.

Cijena za građane

VRSTA VODNE
USLUGE
(TARIFNE STAVKE)
Naknada za održavanje
sustava
javne vodoopskrbe i javne
odvodnje:
a) Ø priključka 13 ili 20
mm

Jedinica
mjere/obračunsko
razdoblje

Stara cijena u
kn

Nova
cijena u
kn

%
povećanja /
smanjenja

korisnik / mj.

14,19

14,19

0

korisnik / mj.

16,73

16,73

0
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b) Ø priključka 25 mm

korisnik / mj.

17,27

17,27

0

c) Ø priključka 30 mm

korisnik / mj.

19,20

19,20

0

d) Ø priključka 40 mm

korisnik / mj.

25,89

25,89

0

e) Ø priključka 50 mm

korisnik / mj.

38,99

38,99

0

f) Ø priključka 80 mm

korisnik / mj.

39,94

39,94

0

g) Ø priključka 100 mm

korisnik / mj.

44,85

44,85

0

m³ isporučene
vode/mj.

8,63

8,63

0

m³ ispuštene
vode/mj.

4,15

4,15

0

h) Ø priključka 150 mm
2.

Opskrba vodom

3.

Odvodnja otpadnih voda

II.
Uz cijenu vodnih usluga obračunavaju se i naplaćuju javna davanja prema sljedećem iskazu:

Red.br.
VRSTA JAVNIH DAVANJA
1.

Naknada za razvoj sustava javne
vodoopskrbe i javne odvodnje
(prihod Vodovoda i Kanalizacije d.o.o.)

2.

Naknada za korištenje voda
(prihod Hrvatskih voda)

3.

Naknada za zaštitu voda
(prihod Hrvatskih voda)

Jedinica mjere/obračunsko
razdoblje

Nova cijena u
kn

m³ isporučene vode / mj.

1,97

m³ zahvaćene vode/mj.

0,80

m³ ispuštene vode/mj.

0,90

Obveza plaćanja, obveznike, osnovicu, način obračuna, određivanje visine i drugo za javna
davanja iz prethodnog stavka uređuje se Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.
III.
U cijenama vodnih usluga iz točke I. ovog Zaključka nije iskazan pripadajući porez na dodanu
vrijednost.
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IV.
Cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne
potrebe kućanstva u smislu članka 206. Zakona o vodama utvrđuje se u visini 60% od osnovne cijene
vodne usluge.
Popis socijalno ugroženih građana grada Karlovca potreban za izračun obveze plaćanja prema
prethodnom stavku izradit će upravni odjel Grada Karlovca nadležan za poslove socijalne skrbi, te će
ovaj popis redovno ažurirati i dostavljati isporučitelju vodne usluge.
Druge jedinice lokalne samouprave za čije područje Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
obavlja vodne usluge utvrditi će za svoje područje status i popis socijalno ugroženih građana te ga
dostavljati isporučitelju vodne usluge s namjenom za izračun obveze plaćanja vodne usluge.
Razliku od 40 % do potpune osnovne cijene vodne usluge Isporučitelju vodne usluge osigurat
će Grad Karlovac i druge jedinice lokalne samouprave za čije područje isporučitelj obavlja vodne
usluge.
V.
Obračun vodnih usluga za domaćinstva i veće industrijske korisnike usluga vrši se mjesečno,
temeljem očitanja vodomjera za potrošenu količinu vode izraženu u m3 na užem području grada
Karlovca. Prigradska naselja se očitavaju svaka tri mjeseca, a očitana količina vode se obračunava u
naredna tri mjeseca u proporcionalnim veličinama.
Dospijeće računa za plaćanje je 30 dana od dana ispostavljanja računa.
VI.
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, kao isporučitelj vodnih usluga na području Grada
Karlovca, obvezuje se na primjenu novih cijena u postocima povećanja odnosno smanjenja utvrđenih u
točki I ovog Zaključka od 01. kolovoza 2010. godine.
VII.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 307-02/10-02/1
URBROJ: 2133/01-01-01/1-10-3
Karlovac, 16.07.2010.godine
166.

Na temelju članka 7. Statuta Grada Karlovca (GGK br. 01/07- pročišćeni tekst), a u svezi sa
člankom 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01,60/01,129/05,
109/07 i 125/08) i članka7.Programa zaštite od požara( GGK br. 12/09 ), gradonačelnik Grada Karlovca
donosi
IZMJENE
Programa zaštite od požara
Članak 1.
Program zaštite od požara u članku 4. mijenja se i glasi:
•

Rekapitulacija rashoda – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Red.
br.

Aktivnost/projekt

1.

Rashodi za zaposlene u JVP
Grada Karlovca

Financ.decent.
funkcija
vatrog.
6.916.871,00
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Financ. iznad
min.vatrog.
standarda –
sred. Grada
765.050,00

Ukupno
7.681.921,00

2.
3.
4.
5.

Rashodi za redovnu djelatnost
JVP Grada Karlovca
Sredstva za rad Upravnog
vijeća
Opremanje i ostali uređaji
Nabava vatrogasnog vozila
UKUPNO:
•

Red.
br.
1.
2.
3.

1.262.967,00

8.179.838,00

229.100,00

1.492.067,00

79.000,00

79.000,00

19.000,00
1.200.000,00
2.292.150,00

19.000,00
1.200.000,00
10.471.988,00

Rekapitulacija rashoda – VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA
Opis aktivnosti

Materijalni troškovi
Ulaganja u objekte
Oprema DVD-a i VZ
UKUPNO:

Vrijednost
aktivnosti u 2009.g.
700.000,00
280.000,00
390.000,00
1.370.000,00

SVEUKUPNO: 11.841.988,00 kuna
Članak 2.
Ova Izmjena objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK:
Damir Jelić,prof.,v.r.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/09-01/550
URBROJ:2133/01-06-01/20-10-2
Karlovac,19.07.2010.godine
GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

166.

Temeljem članaka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09),
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša objavljuje
JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BANIJA-KUPA I
1. Javna rasprava trajat će od 16.08.2010.godine do 14.09.2010.godine. Javni uvid u prijedlog
plana omogućit će se za trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati u
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Grada Karlovca,
Banjavčićeva br. 9.
2. Javno izlaganje održat će se 01.09.2010.godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada
Karlovca, Banjavčićeva br.9. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme
tijekom javne rasprave, do zaključno 20.09.2010. godine.
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3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je člankom 90. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji:
- nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave te osobe određene posebnim
propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana uređenja
iz svog djelokruga, trebaju dostaviti svoja pisana očitovanja do roka određenog u ovoj objavi. U
protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u
prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog
plana izloženog na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim
rješenjima, davati primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili uputiti nositelju izrade
plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom, s
adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Grad Karlovac, Upravni
odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Banjavčićeva ul. 9, u
protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša

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