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43. ODLUKA

o davanju imena mostu radnog naziva «Most grada Alessandrije»

44. ODLUKA

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Karlovca
45. ODLUKA

o odobrenju prodaje zemljišta na Gazi

46. ODLUKA

o odobrenju prodaje zemljišta na Baniji

47. ODLUKA

o odobrenju kreditnog zaduženja gradskoj tvrtki «Zelenilo» d.o.o.

48. ODLUKA

o priznanju prava vlasništva Dragi Begović iz Karlovca

49. ODLUKA

o odobrenju zaključenja dodatka ugovora o zakupu poslovnog prostora

50. ODLUKA

o imenovanju članova kulturnih vijeća grada Karlovca

51. ODLUKA

o odobrenju kreditnog zaduženja tvrtki Vodovod i

kanalizacija d.o.o. Karlovac
52. ODLUKA

o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki «Vodovod i kanalizacija»
d.o.o. Karlovac

53. ODLUKA

o odobrenju prijenosa prava vlasništva na RH radi izgradnje školske športske
dvorane za potrebe Ekonomsko turističke škole i OŠ Dragojle Jarnević

54. ODLUKA

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje grada Karlovca

55. ODLUKA

o prihvaćanju obavljanja poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na
području općine Barilović

56. ODLUKA

o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada
Karlovca

57. ODLUKA

o prihvaćanju ponude za izvedbu projekta modernizacije zgrada i
toplinskih sustava u školama i vrtićima grada Karlovca

58. ODLUKA

o odobrenju prodaje zemljišta na Popović Brdu

59. ODLUKA

o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č. br. 711/2 k.o. Pokupje
Hrnetičko

60. ODLUKA

o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č. br. 2864/1 k.o.
Karlovac I i k.č. br. 2864/3 k.o. Karlovac I

61. ODLUKA

o odobrenju prodaje zemljišta u gradskom naselju Grabrik

62. ODLUKA

o odobrenju prodaje dijela nekretnine oznake k.č. br. 586/1 k.o. Velika Švarča

63. ODLUKA

o odobrenju prodaje dijela nekretnine oznake k.č. br. 611/3 k.o. Velika Švarča

64. ODLUKA

o odobrenju prodaje stambenog prostora – sobe u Karlovcu, Dubrovačka 5B

65.ODLUKA

o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Baščinska cesta 5

66. ODLUKA

o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Strossmayerov trg 8

67. ODLUKA

o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Mihanovićeva 5

68. ODLUKA

o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Domobranska 25

69. ODLUKA

o odobrenju prodaje dvosobnog stana u Karlovcu, Tina Ujevića 2

70. ODLUKA

o odobrenju prodaje četverosobnog stana u Karlovcu, Mostarska 5

71. ODLUKA

o odobrenju sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama i o reguliranju
vlasničkih odnosa u pogledu zemljišta u Ulici Luščić između grada Karlovca i
Tvrtke Tempo d.d. Zagreb»

72. ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o školstvu grada Karlovca za 2004. godinu

73. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatskog radio Karlovca za 2004. godinu

74. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjih vrtića Karlovca za 2004. godinu

75. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradsko kazalište «Zorin dom» Karlovac za 2004.
godinu

76. ZAKLJUČAK

o o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Ivan Goran Kovačić»
Karlovac za 2004. godinu

77. ZAKLJUČAK

o o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2004. godinu

78. ZAKLJUČAK

o o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe
grada Karlovca za 2004. godinu

79. ZAKLJUČAK

o o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačkog dječjeg odmarališta u Selcu za
2004. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA
80. ODLUKA

o sastavljanju financijskog izvještaja za mjesne odbore i gradske četvrti

81. ZAKLJUČAK

o podržavanju inicijative tvrtke «047« d.o.o. Karlovac za održavanje karlovačkog
gospodarsko – obrtničkog sajmam «KAGOS»

82. ZAKLJUČAK

o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja grada Karlovca

83. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju teksta Sporazuma između grada Karlovca i tvrtke «PARKING»
d.o.o. Karlovac

OSTALO
84. DODATAK I.

kolektivnom ugovoru za radnike u Trgovačkim društvima u vlasništvu grada
Karlovca

43.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9 /01), Gradsko vijeće
grada Karlovca na 40. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je
OD L U K U
I
Most preko rijeke Kupe koji povezuje naselja Dubovac i Drežnik u nastavku ulice Alfreda Krupe
imenuje se u Most grada Alessandrie.
II
Upravni odjel za prostorno planiranje i upravljanje imovinom
imenovanog mosta propisanim pločama s nazivom.

izvršit će obilježavanje

III
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0003
URBROJ:2133/01-03-04-05-013
Karlovac, 17. ožujka 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
44.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9/01) i na članka 23. stavak 2.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (narodne novine, broj 66/01), Gradsko vijeće grada Karlovca na 40.
sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Karlovca
I
Predmet javnog natječaja za prodaju je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području
grada Karlovca u katastarskim općinama Gornje Mekušje i Banska Selnica u Karlovačkoj županiji.
II
Popis poljoprivrednog zemljišta koji se izlaže prodaji prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni
dio.
III
Postupak javnog natječaja provest će Gradsko vijeće grada Karlovca.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj najkasnije u roku 8 dana od dana objave ove
odluke u jednom od dnevnih glasila.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za prodaju je 15 dana.
Gradsko vijeće donijet će odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup u roku
30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.
IV
Za slučaj obročne otplate ugovorom se određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište do iznosa
prodajne cijene:
-

od 10.000,00 do 50.000,00 kuna – 5 godina
od 50.000,00 do 200.000,00 kuna – 10 godina

-

iznad 200.000,00 kuna – 15 godina
Ako kupac uplati cijeli iznos, ostvaruje pravo na popust od 20% postignute prodajne cijene.
V
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0003
URBROJ: 2133/01-03-01/004-05-014
Karlovac, 17. ožujka 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić, v.r.
45.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9 /01), Gradsko vijeće
grada Karlovca na 40. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je
OD L U K U
I
Odobrava se prodaja zemljišta na Gazi oznake dio k.č. br. 1122/1 površine oko 3700 m 2 , k.o.
Karlovac, po početnoj cijeni od 75,00 kn/m2
II
Zadužuju se i ovlašćuju Gradsko poglavarstvo grada Karlovca i Upravni odjel za prostorno
planiranje i upravljanje imovinom provesti postupak prodaje zemljišta iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0003
URBROJ:2133/01-03-04-05-015
Karlovac, 17. ožujka 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
46.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9/01) Gradsko vijeće
grada Karlovca na 40. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je
ODLUKU
I
Odobrava se prodaja dvije cjeline zemljišta u gradskom naselju Banija, k.o. Karlovac 1 sa svim
pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama i to u svrhu izgradnje poslovnih objekata proizvodno –
servisne namjene, kako slijedei:
- - dio k.č.br. 2356/4 površine 2130 m2
- dio k.č.br. 2356/5 površine 233 m2
- dio k.č.br. 2355/1 površine 11 m2
- dio k.č.br. 2353/2 površine 383 m2
- k.č.br. 2343/2 površine 201 m2
- k.č.br. 2345/2 površine 153 m2
- k.č.br. 2347/2 površine 388 m2
- k.č.br. 2349/2 površine 161 m2

Početna cijena je 100,00 kn/m2.
- - dio k.č.br. 2355/1 površine 300 m2
- dio k.č.br. 2356/4 površine 328 m2
- dio k.č.br. 2356/5 površine 48 m2
- dio k.č.br. 2355/2 površine 1149 m2
- dio k.č.br. 2356/1 površine 900 m2
- k.č.br. 2356/6 površine 2782 m2
- k.č.br. 2356/7 površine 165 m2
- k.č.br. 2356/3 površine 2365 m2
- k.č.br. 2356/8 površine 486 m2
Početna cijena je 120,00 kn/m2.
II
Zadužuju se i ovlašćuju Gradsko poglavarstvo grada Karlovca i Upravni odjel za prostorno
planiranje i upravljanje imovinom provesti postupak prodaje zemljišta iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0003
URBROJ: 2133/01-03-01/004-05-016
Karlovac, 17. ožujka 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
47.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9 /01), Gradsko vijeće
grada Karlovca na 40. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je sljedeću
O D L U K U
o odobrenju kreditnog zaduženja
tvrtki «Zelenilo»d.o.o. Karlovac
Članak 1.
Odobrava se kreditno zaduženje tvrtki «Zelenilo» d.o.o. Karlovac kod Privredne banke Zagreb
d.d. – Podružnica Karlovac u svrhu nabave vozila i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti u iznosu od
1.200.000,00 kuna, prema slijedećim uvjetima:
Glavnica:
1.200.000,00 kn
Rok otplate:
6 (šest) godina
Početak (grace) period: 12 mjeseci
Kamata:
160.857,85 kn
Naknada:
jednokratna, 2.400,00 kn
Kamatna stopa:
3,85% godišnje
Način otplate:
mjesečno
Osiguranje kredita:
mjenice, zadužnice korisnika kredita
Članak 2.
Kreditna sredstva iz članka 1. ove odluke upotrijebiti će se namjenski za nabavu vozila i opreme u
svrhu obavljanja osnovne djelatnosti, kako slijedi:
-

kamion kiper sa kranovm-polovni
terensko vozilo PICK UP – polovno
kombi vozilo za prijevoz ljudi – novo
2 komunalna traktora (manja) – novi
komunalni traktor (veliki) – novi

-

osobno vozilo – novo
kosilica BČS – nova
trimeri, motorne pile, orezivači i škare za živicu.
Članak 3.
Ovlašćuje se direktor tvrtke za zaključenje Ugovora o kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. –
Poslovnica Karlovac.
Članak 4.
Obvezuje se Nadzorni odbor tvrtke na provođenje nadzora i izvješćivanja Gradskog poglavarstva
o tijeku korištenja kredita.
Članak 5.
Obvezuje se tvrtka «Zelenilo» d.o.o. Karlovac da u ugovorenim rokovima otplate glavnice i
kamata osigura financijska sredstva radi pravovremene otplate istih.
Članak 6.
Obvezuje se Upravni odjel za financije da o izdanoj suglasnosti za zaduženje izvijesti
Ministarstvo financija u zakonskom roku.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca i stupa na snagu danom donošenja.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0003
URBROJ:2133/01-03-04-05-017
Karlovac, 17. ožujka 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
48.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9 /01), Gradsko vijeće
grada Karlovca na 40. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je sljedeći
O D L U K U
I
Dragi Begović iz Karlovca, Banija 37, priznaje se pravo vlasnitva na adaptiranom dijelu
tavanskog prostora površine 54,92 m2 u stambenom objektu u Karlovcu, u ulici Banija 37, koji je
sagrađen na k.č. br. 2405 k.o. Karlovac I.
II
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i upravljanje imovinom za provođenje ove
Odluke.
III
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0003
URBROJ: 2133/01-03-01/004-05-0018
Karlovac, 17. ožujka 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
50.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca («Glasnik» Grada Karlovca br. 9/01), a sukladno čl. 6.
Zakona o kulturnim vijećima (N.N. br. 48/04.), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 40. sjednici održanoj
dana 17. ožujka 2005. godine donijelo sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Karlovca
I.
U kulturna vijeća grada Karlovca imenuju se :
Vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost:
1. Tonči Bilić, ak.gl. - dirigent
2. Ljiljana Šćedrov, prof.
3. Astrid Grgurić-Grobenski, dipl. muzikolog
4. Vesna Vuković, prof.
5. Mihajlo Šepa
Vijeće za dramska umjetnost, film i kinematografiju:
1. Zvonimir Ilijić, dipl.red.
2..Tomislav Čadež
3. Dražen Cukina, dipl.ing.
4. Vjekoslav Živković
5. Zrinka Mareković
Vijeće za knjigu i nakladništvo:
1. Irena Lukšić
2. Frida Bišćan, prof.
3. Neda Omrčen, prof.
4. Željko Mavretić
5. Nada Eleta, prof.
Vijeće za likovne umjetnosti:
1. Nikola Albaneže, prof.
2. Daniel Butala, akademski slikar
3. Miroslav Šipek, prof.
4. Aleksandra Goreta, akadamska slikarica
5. Vesna Papac, prof.
Vijeće za nove medijske kulture i međunarodnu kulturnu suradnju
1. dr.Željko Štajcer
2. Igor Čulig, prof.
3. Miran Gosta, dipl.ing
4. Vesna Šikić, nastavnica
5. Mladen Čapin, prof.
II.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0003
URBROJ: 2133/01-03-01/004-05-0020
Karlovac, 17. ožujka 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
51.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9 /01 i 9/02) Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je sljedeću
O D L U K U
o odobrenju kreditnog zaduženja
tvrtki «Vodovod i kanalizacija»d.o.o. Karlovac

Članak 1.
Daje se suglasnost za kreditno zaduženje tvrtki “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Karlovac u iznosu
od 10.000.000,00 EUR kod Europske banke za obnovu i razvoj ( u daljnjem tekstu EBRD) uz sljedeće
uvjete:
Kamatna stopa:
Rok , načnin i uvijti
otplate kredita:

šestomjesečni euribor + 1,90%

Naknada za korištenje kredita:
Trošak pripreme:

1,0 % jednokratno
0,5% godišnje na neisplaćeni (nepovučeni) iznos zajma počev od
30 dana od dana potpisivanja Ugovora o zajmu
jamstvo Tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. i grad Karlovac –
založno pravo na svim računima ove Tvrtke i Grada

Osiguranje kredita:

12 (dvanaest) godina, otplata polugodišnjim anuitetima
grace perido 3 (tri) godine uključen u ukupno razdoblje otplate

Članak 2.
Ovlašćuje se tvrtka “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Karlovac, da pod uvjetima iz predhodnog
članka ili za ovu tvrtku povoljnijim uvjetima, s EBRD sklopi Ugovor o kreditu.
Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, da pod uvjetima iz predhodnog članka ili za
Tvrtku povoljnijim uvijetima, može s EBRD sklopi Ugovor o jamstvu, kao i svaki drugi pravni posao u
svezi s ispunjenjem Projekta koji se financira sredstvima iz Ugovora o kreditu.
Članak 3.
Kredit iz članka 1. ove Odluke upotrijebit će se za izgradnju I faze pročistača otpadnih voda i
objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda.
Članak 4.
«Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Karlovac osigurat će financijska sredstva za uredno
podmirivanje anuiteta prema rokovima iz Ugovora o kreditu.
Članak 5.
Obvezuje se tvrtka “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Karlovac da za izdano jamstvo Grada
Karlovca deponira u Upravni odjel za proračun i financije 10 bjanko zadužnica kao osiguranje za slučaj
aktiviranja jamstva.
Članak 6.
Tvrtka “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Karlovac izuzima se od obveze uplate provizije za izdano
jamstvo u iznosu od 0,5% vrijednosti jamstva, budući se radi o zajedničkom projektu Tvrtke i Grada,
financiranog uz kreditna sredstva i sredstvima predpristupnih europskih fondova - ISPA, te sredstvima
Hrvatskih voda.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-004
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
52.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9 /01) i članka 107
Zakona o proračunu (NN 96/03) , Gradsko vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5.
travnja 2005. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje
tvrtki «Vodovod i kanalizacija»d.o.o. Karlovac
Članak 1.
Daje se suglasnost za kreditno zaduženje tvrtki “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Karlovac u iznosu
od 5.000.000,00 kuna kod “Hrvatske banke za obnovu i razvitak” Zagreb, Strossmayerov trg 9, uz
sljedeće uvjete:
Rok korištenja kredita:
Kamata:
Naknada za obradu:
Rok otplate:
Početak:
Naknada za rezervaciju:
Osiguranje kredita:

po odobrenju do iskorištenja kredita u cijelosti - sukcesivno
EURIBOR+ 2,00%
1% jednokratno
do 4 godine
do 01. 01. 2006. g.
0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih kredita
sredstva Tvrtke

Članak 2.
Kreditna sredstva itvrtka “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Karlovac koristit će za otkup zemljišta i
prava služnosti na trasi kolektora te otkupu zemljišta i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Uprava tvrtke “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. odgovorna je za namjensko trošenje kredita u
skladu sa stavkom 1 ovog članka.
Članak 3.
Ovlašćuje se d irektor tvrtke “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. za zaključenje Ugovora o kreditu sa
“Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak”, Zagreb, Strossmayerov trg 9
Članak 4.
Obvezuje se Nadzorni odbor tvrtke «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. za provođenje nadzora i
izvješćivanja Gradskog poglavarstva o tijeku korištenja kredita.
Članak 5.
Obvezuje se Upravni odjel za financije da o izdanoj suglasnosti izvjesti Ministarstvo financija u
zakonskom roku.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-005
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
53.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01) i članka 391.
stavak 2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i
114/01), Gradsko vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je
ODLUKU
I
Odobrava se prijenos prava vlasništva Republici Hrvatskoj na dijelu zemljišta oznake k.č.br.
1855, površine 3825 m2 i dijelu k.č.br. 1853/3, površine 772 m2, k.o. Karlovac 2, radi izgradnje školske
sportske dvorane za potrebe Ekonomsko turističke škole i Osnovne škole Dragojle Jarnević.

II
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i upravljanje imovinom da napravi prijedlog
ugovora iz točke I ovog Zaključka.
III
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-013
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
54.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9/01) i na članka 23.
st.2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01) , Gradsko vijeće grada Karlovca
na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Repoblike Hrvtske za područje grada Karlovca
I
Predmet javnog natječaja za prodaju je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području
Grada Karlovca u katastarskoj općini Gornje Mekušje u Karlovačkoj županiji i to k.č. br.479/2, površine
860 čhv, odnosno prema katastarskim podacima k.č.br. 1002/1, površine 3045 m2.
Početna cijena je 2.801,40 kuna.
II
Postupak javnog natječaja provest će Gradsko vijeće grada Karlovca.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj najkasnije u roku 8 dana od dana objave ove
odluke u jednom od dnevnih glasila.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za prodaju je 15 dana.
Gradsko vijeće donijet će odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja na natječaju u roku 30 dana
nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.
III
Za slučaj obročne otplate ugovorom se određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište do iznosa
prodajne cijene:
od 10.000,00 do 50.000,00 kuna - 5 godina
od 50.000,00 do 200.000,00 kuna - 10 godina
iznad 200.000,00 - 15 godina
Ako kupac uplati cijeli iznos, ostvaruje pravo na popust od 20% postignute prodajne cijene.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-015
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
55.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9 /01, 9/02 i 8/03), a u
svezi članka 4. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (« Narodne novine» br. 26/03 – pročišćeni

tekst 82/04, 110/04 i 178/04) Gradsko vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja
2005. godine donijelo je sljedeću
O D L U K U
I
Grad Karlovac prihvaća obavljanje poslova odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području
Općine Barilović kao i obavljanje poslova opskrbe vodom u mjesnom odboru Belajske Poljice i dijelu
mjesnog odbora Belaj na području Općine Barilović.
II
Poslove iz točke I ove Odluke obavljat će Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Gažanski trg
8.
III
Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za
provedbu ove Odluke i sklapanje pisanog ugovora s Općinom Barliović.
IV
Ova Odluka objavit će se u službenom glasilu grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-016
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
56.
Na temelju članka 11.,članka14.stavak 2.,članka15. stavak 3.i 4., članka 33. stavak 5., članka
34. stavak 2. i 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 49/03 i 117/03) i članka 40.
Statuta Grada Karlovca(«Glasnik Grada Karlovca» br.9/01, 9/02 i 8/03) Gradsko vijeće Grada Karlovca
na 41. sjednici održanoj 5. travnja 2005.god. donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
Članak 1.
U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Karlovca («Glasnik
4/04) U članku 4. stavka 3. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

Grada Karlovca» br.

Članak 4.
"
1. RESTORAN I GOSTIONICA
počinju s radom najranije u 06 sati, a završavaju:
- u ljetnom razdoblju najkasnije u 01 sat, osim s petka na suboru i subote na
nedjelju kada mogu završiti u 02 sata
u zimskom razdoblju najkasnije u 24 sata, osim s petka na subotu i subote na nedjelju kada mogu
zvršiti u 01 sat,
2. ZDRAVLJAK, ZALOGAJNICA, PEČENJARNICA, PIZZERIA, BISTRO,
SLASTIČARNICA, OBJEKTI BRZE PREHRANE, KAVANA, CAFFE-BAR,
PIVNICA, BUFFET, KRČMA KONOBA, KLET
počinju s radom najkasnije u 06 sati, a završavaju:
- u ljetnom i zimskom razdoblju najkasnije u 24 sata, osim s petka na subotu i subote na
nedjelju kada mogu završiti u 01 sat,
Članak 2.
U članku 5. stavka 1.točka se briše, stavlja zarez te dodaju riječi "time da ugostiteljski objekti iz
članka 4.stavka 3.točke 1. i 2. su dužni poslovati i radnim danom.
S dnevnim radnim vremenom u trajanju od najviše 8 sati, a subotom, nedjeljom i blagdanom u
trajanju od najmenje 5 sati."

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana (8) od objave u službenom glasilu Grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-017
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
57.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Prihvaća se Ponuda za izvedbu projekta modernizacije zgrada i toplinskih sustava primjenom
mjera energetske učinkovitosti u školama i vrtićima grada Karlovca.
II
Ugovor za izvedbu projekata energetske učinkovitosti u školama i vrtićima grada Karlovca nalazi
se u privitku i sastavni je dio ove Odluke
III
Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije za provedbu
aktivnosti definiranih Projektom energetske učinkovitosti u školama i vrtićima grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-018
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
58.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Odobrava se prodaja ¼ suvlasničkog dijela zemljišta oznake k.č. br. 131, površine 494 čhv
odnosno 1776 m2 po početnoj cijeni od 15,00 kn/m2 i ¼ suvlasničkog dijela zemljišta oznake k.č. br. 132,
površine 381 čhv odnosno 1369 m2 , po početnoj cijeni od 30,00 kn/m2 k.o. Popović Brdo.
II
Zadužuju se i ovlašćuju Gradsko poglavarstvo grada Karlovca i Upravni odjel za prostorno
planiranje i upravljanje imovinom provesti postupak prodaje zemljišta iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.

IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-019
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
59.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra
I
Ukida se svojstvo javnog dobra na zemljištu oznake k.č.br. 711/2, površine 349 čhv, k.o. Pokupje
Hrnetićko.
II
Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu izvršit će provedbu ove Odluke.
III
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-020
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
60.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Ukida se svojstvo javnog dobra zemljištima oznake k.č.br. 2864/1, površine 550 m2, upisane u
k.o. Karlovac 1 i k.č.br. 2864/3, površine 153 m2, upisane u k.o. Karlovac 1.
II
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-021
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.

61.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Odobrava se prodaja kao cjeline zemljišta u gradskom naselju Grabrik oznake k.č. br. 413/9
površine 30 čhv. k.o., Velika Švarča, prema katastarskom stanju k.č. br. 2524/2 površine 116 m2 k.o.
Karlovac 2 i 288/2160 suvlasničkog dijela zemljišta oznake k.č. br. 413/12 površine 97 čhv i k.č. br.
412/3 površine 43 čhv, obje u k.o. Velika Švarča, prema katastarskom stanju k.č. br. 2523/20 površine
442 m2 k.o. Karlovac 2, a što predstavlja dijelove građevinske čestice gp 38 prema Provedbenom
urbanističkom planu Grabrik. Početna cijena je 52.500,00 kuna.
II
Zadužuju se i ovlašćuju Gradsko poglavarstvo grada Karlovca i Upravni odjel za prostorno
planiranje i upravljanje imovinom provesti postupak prodaje zemljišta iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-022
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
62.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Odobrava se prodaja dijela nekretnine oznake k.č. br. 586/1, k.o. Velika Švarča, odnosno prema
katastarskim podacima dio k.č. br. 3512/1, k.o. Karlovac 2, površine 231 m2 .
Početna cijena je 120,00 kn/m2 .
II
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-023
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić, v.r.
63.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:

ODLUKU
I
Odobrava se prodaja dijela nekretnine oznake dio br. 611/3, površine oko 200 m2 k.o. Velika
Švarča, prema katastarskim podacima dio k.č. br. 3437/1, površine oko 200 m2 k.o. Karlovac II, po
početnoj cijeni 150,00 kn/m2 .
II
Zadužuju se i ovlašćuju Gradsko poglavarstvo grada Karlovca i Upravni odjel za prostorno
planiranje i upravljanje imovinom provesti postupak prodaje zemljišta iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-024
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
64.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Odobrava se prodaja stanbenog prostora - sobe u Karlovcu, Dubrovačka 5B, treći kat, površine
21,12 m2 .
Početna cijena prodaje stana iznosi 33.000,00 kuna.
II
Zadužuje se i ovlašćuje Gradsko poglavarstvo i Upravni odjel za prostorno planiranje i
upravljanje imovinom provesti postupak prodaje stana iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-025
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
65.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:

ODLUKU
I
Odobrava se prodaja jednosobnog stana u Karlovcu, Bašćinska cesta 5, suteren - podrum,
površine 39,36 m2 .
Početna cijena prodaje stana iznosi 62.250,00 kuna.
II
Zadužuje se i ovlašćuje Gradsko poglavarstvo i Upravni odjel za prostorno planiranje i
upravljanje imovinom provesti postupak prodaje stana iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-026
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
66.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je
ODLUKU

55 m2 .

I
Odobrava se prodaja jednosobnog stana u Karlovcu, Strossmayerov trg 8 , prizemno, površine
Početna cijena prodaje stana iznosi 144.000,00 kuna.

II
Zadužuje se i ovlašćuje Gradsko poglavarstvo i Upravni odjel za prostorno planiranje i
upravljanje imovinom provesti postupak prodaje stana iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-027
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.

67.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Odobrava se prodaja jednosobnog stana u Karlovcu, Mihanovićeva 5 , prizemno, površine
33,70 m2 .
Početna cijena prodaje stana iznosi 57.750,00 kuna.
II
Zadužuje se i ovlašćuje Gradsko poglavarstvo i Upravni odjel za prostorno planiranje i
upravljanje imovinom provesti postupak prodaje stana iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-028
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić, v.r.
68.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:

m2 .

ODLUKU
I
Odobrava se prodaja jednosobnog stana u Karlovcu, Domobranska 25 , prvi kat, površine 23,07
Početna cijena prodaje stana iznosi 11.600,00 E.

II
Zadužuje se i ovlašćuje Gradsko poglavarstvo i Upravni odjel za prostorno planiranje i
upravljanje imovinom provesti postupak prodaje stana iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-029
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.

69.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Odobrava se prodaja dvosobnog stana u Karlovcu, Tina Ujevića 2 , prizemlje, površine 52,06
m2 (stan je u najmu).
Početna cijena prodaje stana iznosi 30.800,00 E.
II
Zadužuje se i ovlašćuje Gradsko poglavarstvo i Upravni odjel za prostorno planiranje i
upravljanje imovinom provesti postupak prodaje stana iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-030
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
70.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ODLUKU
I
Odobrava se prodaja četverosobnog stana u Karlovcu, Mostarska 5, prizemlje i potkrovlje,
površine 72 m2 .
Početna cijena prodaje stana iznosi 211.875,00 kuna.
II
Zadužuje se i ovlašćuje Gradsko poglavarstvo i Upravni odjel za prostorno planiranje i
upravljanje imovinom provesti postupak prodaje stana iz točke I ove odluke.
III
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca da o provedenom postupku prodaje zemljišta
podnese izvještaj Gradskom vijeću grada Karlovca.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-031
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.

71.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
O D L U K U
I
Odobrava se sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama i o reguliranju vlasničkih
odnosa u pogledu zemljišta u Ulici Luščić između grada Karlovca i tvrtke Tempo d.d. Zagreb u tekstu
koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
II
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-032
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
72.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9 /01), Gradsko vijeće
grada Karlovca na 40. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Izvješće o školstvu za 2004. godinu u tekstu kako je dostavljen vijećnicima sa
materijalima za 40. sjednicu Gradskog vijeća.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti u Glasniku grada Karlovca, a tekst Izvješća odlaže se u
dokumentaciju sa izvornikom i neće se objavljivati.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0003
URBROJ: 2133/01-03-01/004-05-0012
Karlovac, 17. ožujka 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
73.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog radio Karlovca u Karlovcu za 2004. godinu. (Izvješće čini
sastavni dio ovog materijala)
II
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-006
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
74.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu Dječiji vrtić Karlovac za 2004. godinu. (Izvješće čini sastavni dio ovog
materijala)
II
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-007
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
75.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog kazališta «Zorin dom» Karlovac za 2004. godinu. (Izvješće
čini sastavni dio ovog materijala)
II
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-008
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
76.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice «Ivan Goran Kovačić» Karlovac za 2004. godinu
(Izvješće čini sastavni dio ovog materijala).

II
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-009
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić, v.r.
77.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2004. godinu. (Izvješće čini sastavni dio
ovog materijala)
II
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-010
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
78.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Javno vatrogasne postrojbe grada Karlovca za
2004. godinu u obliku kako je dostavljen vijećnicima u materijalima (Izvješće čini sastavni dio ovog
materijala).
II
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-011
Karlovac, 05. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
79.
Na temelju članka 40. Statuta grada Karlovca („Glasnik“ grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
vijeće grada Karlovca na 41. sjednici održanoj dana 5. travnja 2005. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu Karlovačkog dječjeg odmarališta u Selcu za 2004. godinu. (Izvješće čini
sastavni dio ovog materijala)

II
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/05-01/0004
URBROJ:2133/01-03-01/04-05-012
Karlovac, 5. travnja 2005.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
mr.ph. Ankica Mamić,v.r.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA
80.
Na temelju članka 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne
novine br. 27/05) i članka 55. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
poglavarstvo grada Karlovca na 84. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2005. godine donijelo je
ODLUKU
I
U skladu s odredbom članka 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
mjesni odbori i gradske četvrti koji su u prošloj godini imali ostvaren godišnji prihod manji od 35.000
kuna nisu obvezni sastavljati i predavati financijske izvještaje, te primjenjivati propisani računski plan.
II
Ovi proračunski korisnici dužni su voditi knjigu prihoda i rashoda i knjigu blagajne, čiji su
osnovni elementi propisani navedenim Pravilnikom. Na temelju tih podataka dužni su sastavljati
polugodišnji i godišnji izvještaj o utrošku ostvarenih ukupnih prihoda, o čemu će se podnijeti izvješće
Gradskom poglavarstvu.
III
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-05/05-01/0008
URBROJ: 2133/01-03-01/001-05-014
Karlovac, 29. ožujak 2005.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Božo Joha, dipl.ing.v.r.
81.
Na temelju članka 55. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9/01, 9/02 i 8/03),
Gradsko poglavarstvo grada Karlovca na 82. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2005. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Podržava se inicijativa tvrtke 047 d.o.o. Karlovac za održavanje Karlovačkog gospodarskoobrtničkog sajma «KAGOS» u razdoblju od 27. do 29. svibnja 2005. godine.
II
Predlaže se tvrtki Mladost d.o.o. Karlovac da bez naknade, a u trajanju 7 dana omogući
održavanje sajma na lokaciji Športsko rekreacijskog centra Korana.
III
U ime grada Karlovca za člana Organizacijskog odbora imenuje se g. Vladimir Benko, zamjenik
gradonačelnika grada Karlovca.

IV
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-05/05-01/0006
URBROJ: 2133/01-03-01/001-05-010
Karlovac, 08. ožujak 2005.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Božo Joha, dipl.ing.v.r.
82.
Na temelju članka 55. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9/01) i Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 2/04),
Gradsko poglavarstvo grada Karlovca na 83. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2005. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Raspisuje se Natječaj za dodjelu javnih priznanja grada Karlovca i to:
- Povelja grada Karlovca
- Plaketa grada Karlovca
- Nagrada grada Karlovca
u tekstu koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-05/05-01/0007
URBROJ: 2133/01-03-01/001-05-027
Karlovac, 22. ožujak 2005.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Božo Joha, dipl.ing.v.r.
83.
Na temelju članka 55. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 9/01), Gradsko
poglavarstvo grada Karlovca na 83. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2005. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se tekst Sporazuma između grada Karlovca i tvrtke Parking d.o.o. iz Karlovca oko
uvođenja automatske naplate parkiranja putem parkirnih automata na parkiralištima grada Karlovca na
kojima se vrši naplata parkiranja te uvođenje informatičke opreme.
II
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i upravljanje imovinom da prilikom
utvrđivanja teksta natječaja za odabir novog koncesionara uzme u postupak odrednice Sporazuma iz točke
I ovog Zaključka, te da i dalje prati, nadzire i predlaže sve radnje oko daljnjeg uvođenja sustava
automatske naplate parkiranja putem parkirnih automata na parkiralištima grada Karlovca kao i uvođenje
naplate putem mobilnog parking sustava.
III
Ovlašćuje se gradonačelnik grada Karlovca da zaključi navedeni Sporazum koji će postati
sastavni dio ovog Zaključka.

IV
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-05/05-01/0007
URBROJ: 2133/01-03-01/001-05-033
Karlovac, 22. ožujak 2005.
GRADONAČELNIK
mr. sc. Božo Joha, dipl.ing.v.r.
OSTALO
84.

