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97.

PREAMBULA
Grad Karlovac započeo se graditi 13. srpnja 1579. godine prema planu tvrñave šesterokrakog
zvjezdastog oblika i u njemu idealnog renesansnog grada na sutoku četiriju rijeka: Kupe, Korane, Mrežnice
i Dobre. Grad je dobio ime po svom osnivaču nadvojvodi Karlu Habsburškom. Osnovan je radi obrane od
tadašnjih učestalih turskih napada na Habsburšku monarhiju. Kraljevi Rudolf II. i Ferdinand Habsburški
dali su utvrdi povlastice koje su omogućile razvoj obrta i trgovine, a kraljica Marija Terezija gradsku
samoupravu. Slobodnim kraljevskim gradom Karlovac je proglašen 15. prosinca 1777. godine.
Prvo Gradsko poglavarstvo u gradu Karlovcu konstituirano je 1778. godine kada je donesen i prvi
Statut Grada Karlovca. Godine 1781. kralj Josip II. dao mu je Povelju slobodnog kraljevskog grada.
Nakon prestanka vojne dominacije i proglašenja Karlovca slobodnim kraljevskim gradom, grad
raste i izlazi u predgraña tvrñave. Njegov rast i razvoj očitovao se u svim segmentima društvenog,
političkog, gospodarskog i kulturnog života. U vremenima kriza, teškoća i stradanja od I. svjetskog rata pa
do novije povijesti kada je u Domovinskom ratu grad Karlovac doživio velika razaranja i stradavanja, grad i
njegovi grañani obranili su slobodu.
Danas je grad Karlovac u slobodnoj državi Hrvatskoj otvoren rastu i razvoju svih novih
mogućnosti za dobrobit njegovih grañana.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 09/01, 09/02, 02/06), Gradsko vijeće grada Karlovca na 1. sjednici
održanoj 7. srpnja 2009. godine, donosi

S T A T U T

Grada Karlovca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom ureñuju se obilježja grada Karlovca, javna priznanja, samoupravni djelokrug,
neposredno sudjelovanje grañana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela Grada, mjesna samouprava, način
obavljanja poslova, oblici konzultiranja grañana, provoñenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave te druga pitanja
važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Karlovca.
Članak 2.
Grad Karlovac obuhvaća područje utvrñeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj.
Grad Karlovac obuhvaća područje naselja:
Grad Karlovac, Blatnica Pokupska, Brezova Glava, Brežani, Broñani, Cerovac Vukmanićki, Donja
Trebinja, Donje Mekušje, Donji Budački, Gornja Trebinja, Gornje Mekušje, Gornje Stative, Goršćaki,
Gradac, Hrnetić – Novaki, Husje, Ivančić Pokupski, Kamensko, Karasi, Knez Gorica, Kobilić Pokupski,
Konjkovsko, Koritinja, Ladvenjak, Selišće, Lipje, Luka Pokupska, Mahično, Mala Jelsa, Mlakovac, Okić,

Orlovac, Pavković Selo, Popović Brdo, Priselci, Rečica, Ribari, Šišljavić, Tušilović, Tuškani, Velika Jelsa,
Vodostaj, Vukmanić, Vukoder, Zadobarje, Zamršje, Zimić.
Granice grada Karlovca idu granicama područja rubnih katastarskih općina, odnosno rubnih naselja
koja ulaze u njegovo područje.
Granice grada Karlovca mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom Zakonom.
Članak 3.
Grad Karlovac je pravna osoba.
Sjedište Grada Karlovca je u Ulici Ivana Banjavčića broj 9.
Tijela i upravna tijela Grada Karlovca imaju pečate.
Članak 4.
Grad Karlovac ima grb, zastavu, povijesni pečat i službeni gradski lanac.
Zaštitnik Grada je Sveti Josip.
Dan grada Karlovca je 13. srpnja – datum početka gradnje karlovačke tvrñave.
Grad Karlovac svake godine svečano obilježava blagdan Svetog Josipa i Dan grada.
Boja grada je modro zelena.
Članak 5.
Grb grada je povijesni grb slobodnog i kraljevskog grada Karlovca sljedećeg izgleda:
Ovalni štit grada je vodoravnom crtom podijeljen na dva jednaka dijela. Gornji dio razdijeljen je okomitom
crtom na dva polja: lijevo je ispunjeno bijelim i crvenim kvadratima povijesnog grba Hrvatskog
kraljevstva, a na desnoj su nacrtana dva prekrižena srebrena sidra na crvenoj podlozi. Na donjoj polovici,
koja je modre boje, lik je utvrñenog grada Karlovca s njegovim bedemima, crkvama i drugim zgradama, a
optiču ga dvije rijeke. U lijevom gornjem uglu polja sja zlatno sunce u spodobi punog čovječjeg lica, a u
desnom mladi, srebreni mjesec. U sredini ovog velikog grba nalazi se mali poprsni zlatni grb sa inicijalima
Josipa II. Nad čitavim grbom stoji zlatna pučka kruna. S lijeve i desne strane plašt štita pridržavaju dvije
sirene. Repovi sirena prate izduženi donji dio štita. Obje sirene slobodnom rukom dodiruju svoje zlatne
pramenove.
Članak 6.
Zastava grada je modro zelene boje, a na njezinoj sredini, na obje strane, nalazi se povijesni grb
grada Karlovca. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2.
Članak 7.
Povijesni pečat opisan je i narisan u elibertacionoj diplomi od 8. listopada 1771. godine.
Članak 8.
Službeni gradski lanac sastoji se od 24 meñusobno u nisku spojenih kovinskih pločica. U
središnjem dijelu nalazi se okrugla kovinska pločica na kojoj je urezan, hrastovim vijencem obrubljen,
povijesni grb grada Karlovca. Na naličju ove kovinske pločice urezane su riječi: Grad Karlovac A. D. 1579.

Članak 9.
Gradonačelnik nosi službeni gradski lanac u svečanim prigodama koje su vezane uz predstavljanje
grada Karlovca kao simbol obnašanja gradonačelničke dužnosti.
Članak 10.
Gradsko vijeće grada Karlovca će posebnom odlukom urediti uvjete i način korištenja grba grada
Karlovca, zastave, povijesnog pečata i naziva Grad Karlovac.
Članak 11.
Grañanima grada Karlovca i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama
te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za
uspjeh u radu kojima pridonose razvoju grada Karlovca ili pojedinih njegovih djelatnosti ili u znak počasti
ili zahvalnosti.

Članak 12.
Gradsko vijeće grada Karlovca može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad proglasiti počasnim
grañaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počašćeni
pokaže nedostojnim počasti.
Članak 13.
Javna priznanja grada Karlovca su:
Povelja grada Karlovca,
Plaketa grada Karlovca,
Nagrada grada Karlovca,
Medalja grada Karlovca.
Gradsko vijeće grada Karlovca posebnom odlukom ureñuje uvjete za dodjeljivanje javnih
priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postupak njihove dodjele te tijela koja provode postupak i
dodjeljuju priznanja.
Članak 14.
Ostvarujući zajedničke interese u unapreñivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja,
grad Karlovac može uspostaviti suradnju i s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u
Republici Hrvatskoj, kao i s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.
Odluku o uspostavljanju meñusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji grada
Karlovca s drugim lokalnim i regionalnim jedinicama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu donosi Gradsko
vijeće u skladu sa zakonom i općim aktima.
Članak 15.
Grad Karlovac u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Karlovačke županije te
zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču grada, daje inicijative,
mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime grada Karlovca mogu podnositi
Gradsko vijeće i gradonačelnik neposredno nadležnim tijelima i posredno putem članova predstavničkog
tijela i zastupnika u Saboru RH.
Članak 16.
Grad Karlovac osigurava javnost rada tijela grada Karlovca i tijela mjesne samouprave te
informiranost grañana o radu tih tijela kao i o drugim pitanjima važnim za grañane grada Karlovca
sukladno zakonu.
Grad Karlovac ima službeno glasilo Glasnik Grada Karlovca.

II.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 17.
Grad Karlovac samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i
podliježe nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
Članak 18.
Grad Karlovac, kao veliki grad, u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe grañana i to osobito poslove koji se odnose na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ureñenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21.
22.
23.

odgoj i obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapreñenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svom području,
održavanje javnih cesta,
izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda glavnih projekata i drugih akata vezanih uz gradnju, te
provedbu dokumenata prostornog ureñenja,
raspolaganje, upravljanje i korištenje imovine u vlasništvu Grada,
promicanje društvenog i gospodarskog napretka radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja
prirodnih i prostornih mogućnosti,
poslove na poticanju poduzetničkih aktivnosti i korištenje prostora u vlasništvu Grada,
ureñenje naselja, kvalitetu stanovanja i komunalne objekte,
osnivanje pravnih osoba radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i
drugih potreba stanovništva,
razrez i naplatu prihoda koji pripadaju gradu Karlovcu,
primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno
ugroženih osoba,
očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeña,
redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Članak 19.

Grad Karlovac može obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovoga Statuta prenijeti na
Karlovačku županiju ili na mjesni odbor, odnosno gradsku četvrt na području grada Karlovca ako
ocijeni da je to učinkovitije.
Grad Karlovac može obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovoga Statuta, organizirati zajedno
s drugim općinama i gradovima.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih
poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.
Za obavljanje poslova u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, gradovi i općine mogu osnovati
zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa
zakonom.
Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na temelju
odluke koju donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.
Članak 20.
Grad poduzima mjere zaštite okoliša, održavanja i obzirnog korištenja svojih povijesnih i kulturnih
dobara i prirodnog okoliša kako bi ostali očuvani za buduće naraštaje.
Članak 21.
U svrhu očuvanja i zaštite Zvijezde, urbanog i povijesnog središta grada, tijela Gradske uprave
imaju dužnost donositi i provoditi odluke i mjere u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 22.
Pod posebnom zaštitom nalaze se područja prirodnog okoliša: Vrbanićev perivoj i arboretum
Šumarske škole, zeleni pojas šetališta koja okružuju Zvijezdu, zeleni pojas oko starog grada Dubovca,
zeleni pojas Marmontove aleje, te rijeke: Kupa, Korana, Dobra i Mrežnica.
Članak 23.
Grad Karlovac potiče razvoj poduzetničke inicijative, osobito razvoj obrtništva i malog
poduzetništva u duhu njegove tradicije, a u svrhu poticanja zapošljavanja i gospodarskog razvoja.

III.NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAðANA U ODLUČIVANJU
A - LOKALNI REFERENDUM
Članak 24.
Grañani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma, mjesnog zbora grañana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 25.
Lokalni referendum može se raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu područja grada,
o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga
Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima odreñenim zakonom.
Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati 1/3 većina svih članova Gradskog vijeća,
gradonačelnik, najmanje polovina mjesnih odbora ili gradskih četvrti na području grada Karlovca i
dvadeset posto birača upisanih u birački popis Grada.

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 26.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
područje za koje se raspisuje referendum,
naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem ili o kojima će
birači odlučivati na referendumu,
obrazloženje akata ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći
manje od dvadeset niti više od četrdeset dana.
Članak 27.
Odluka donijeta na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće grada Karlovca.
Tijela Grada Karlovca ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz
stavka 1. ovoga članka prije prestanka roka od godinu dana od dana održavanja referenduma.

B – MJESNI ZBOR GRAðANA
Članak 28.
Gradsko vijeće grada Karlovca može donijeti odluku kojom traži mišljenje mjesnih zborova
grañana i tijela mjesne samouprave o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao
i o drugim pitanjima odreñenim zakonom.
Gradsko vijeće može sazvati mjesni zbor grañana i za dio područja mjesnog odbora, odnosno
gradske četvrti koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili
slično).
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka odreñuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno
područje od kojeg se traži mišljenje.
C – GRAðANSKA INICIJATIVA
Članak 29.
Grañani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću grada Karlovca donošenje odreñenog akta ili
rješavanje odreñenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom
podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača grada Karlovca.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst grañanske inicijative.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i OIB-u ustanoviti o kojoj se
osobi radi su nevažeći.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijama
prijedloga.
D – PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAðANA
Članak 30.
Grañani i pravne osobe imaju pravo, na način odreñen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na
rad tijela grada Karlovca i na nepravilan odnos zaposlenih (službenika i namještenika) u gradskoj upravi
Grada Karlovca ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
grañanskih dužnosti.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su dati odgovor u roku od 30 dana od podnošenja predstavke
ili pritužbe.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati
potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi, kao i omogućiti usmeno
izjavljivanje predstavke i pritužbe.

IV TIJELA GRADA
Članak 31.
Tijela Grada Karlovca su:
1. Gradsko vijeće,
2. Gradonačelnik.
Članak 32.
Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga grada Karlovca podijeljene su izmeñu
Gradskog vijeća i gradonačelnika.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odreñeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga grada Karlovca, poslovi koji se odnose na ureñivanje odnosa legislativne
naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća.
Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrñena zakonom ili drugim propisom, ne može se
prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije odreñeno.
1. Gradsko vijeće
Članak 33.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo grañana grada Karlovca i tijelo lokalne samouprave koje u
okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom,
zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće ima dvadeset pet članova izabranih na način odreñen zakonom.
Pripadnici Srpske nacionalne manjine imaju pravo na jedno vijećničko mjesto u Gradskom vijeću
grada Karlovca.
Ukoliko se na izborima za vijećnike Gradskog vijeća ne postigne zastupljenost iz stavka 3. ovog
članka, broj vijećnika povećat će se za jedan kako bi tražena zastupljenost bila ostvarena.
Izabranim u smislu stavka 4. ovog članka smatra se pripadnik Srpske nacionalne manjine koji je bio
kandidat na gradskim listama koje su ušle u Gradsko vijeće, a nije izabran, i to po redu, razmjerno uspjehu
svake liste.
Ako se zakonska zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina ne ostvari mehanizmom
opisanim u prethodnom stavku za potrebni broj vijećnika, raspisat će se dodatni izbori.

-

Članak 34.
Gradsko vijeće:
donosi Statut grada Karlovca i Poslovnik Gradskog vijeća grada Karlovca,

-

-

donosi odluke i druge opće akte kojima ureñuje pitanja iz samoupravnog djelokruga grada
Karlovca,
donosi gradski proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
odlučuje o prostornom i urbanističkom planiranju,
utvrñuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za grad Karlovac,
osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća,
imenuje i razrješava osobe ako je to odreñeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
ureñuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
odlučuje o osnivanju i djelokrugu mjesne samouprave te o ovlastima tijela mjesne samouprave,
odlučuje o načinu obavljanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za grad Karlovac, o njihovim statusnim oblicima kao i o
promjenama i preoblikovanjima, u
skladu sa zakonom,
odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim
jedinicama
lokalne samouprave,
odlučuje o davanju koncesije,
odlučuje o stjecanju i otuñenju imovine (nekretnina, pokretnina, udjela i dionica u trgovačkim
društvima i dr.), o rashodima za investicije i usluge te o osnivanju založnog prava na gradskoj
imovini ukoliko njihova pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se donosi odluka, odnosno prelazi vrijednost od
1.000.000,00 kuna,
odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

-

Članak 35.
Predsjednik Gradskog vijeća:
predstavlja Vijeće,
saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća,
brine o javnosti rada Vijeća,
odgovara za svoj rad Gradskom vijeću,
obavlja druge poslove predviñene Poslovnikom.

-

-

Članak 36.
Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti te temeljem ovlaštenja predsjednika obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih on
povjeri.
Članak 37.
Dužnost člana Gradskog vijeća je počasna.
Vijećnici Gradskog vijeća imaju pravo osobito:
- predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz
njegovog djelokruga,
- izjašnjavati se o svim pitanjima što su na dnevnom redu Gradskog vijeća,
- biti biran u radna tijela Gradskog vijeća,
- postavljati pitanja gradonačelniku i čelnicima gradskih upravnih tijela o njihovom radu ili
obavljanju poslova iz njihovog djelokruga,
- tražiti i dobivati podatke od tijela Grada i upravnih tijela, te koristiti njihove stručne i tehničke
usluge potrebne za obavljanje poslova vijećnika,
- na naknadu troškova u skladu s odlukom koju donosi Gradsko vijeće.
Vijećnici Gradskog vijeća ostvaruju i druga prava i dužnosti ureñena Poslovnikom i drugim aktima
Gradskog vijeća.
Članak 38.
Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje
pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća, za
praćenje izvršavanja odluka i općih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te
za izvršavanje odreñenih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrñuje se
Poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Članak 39.
Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se utvrñuju način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek
sjednice, glasovanje, voñenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća, prava
predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.
Članak 40.
Gradsko vijeće će raspustiti svojom odlukom Vlada RH na prijedlog središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u slučaju:
- ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost RH,
- ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne samouprave ne donese statut u roku od 60
dana od dana konstituiranja,
- ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih težih
povreda zakona i drugih propisa,
- ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje
odluka,
- ako ne može donositi odluke iz svojeg djelokruga dulje od 3 mjeseca,
- ako u odreñenom roku ne donese proračun, odnosno ne donese odluku o privremenom financiranju,
- ako u zakonom odreñenom roku ne donese prostorni plan.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada RH imenovat će povjerenika Vlade u jedinici lokalne
samouprave.
2. Gradonačelnik
Članak 41.
Gradonačelnik je izvršno tijelo Grada Karlovca.
Članak 42.
Gradonačelnik ima dva zamjenika.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici biraju se neposrednim izborom prema posebnom zakonu.
Članak 43.
Gradonačelnik svoju dužnost obavlja profesionalno, a njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost
obavljati profesionalno.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju su izabrane osobe iz stavka 1. ovog članka
ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti
uračunava im se u staž osiguranja.
Osnovna mjerila za odreñivanje plaće, odnosno naknade plaće osoba iz stavka 1. ovog članka
odreñuju se posebnim zakonom.
Članak 44.
Gradonačelnik grada Karlovca:
- predstavlja i zastupa Grad,
- odgovoran je za provedbu akata Gradskog vijeća,
- obavještava predstojnika Ureda državne uprave u županiji i čelnika središnjeg tijela Državne
uprave kada je to odreñeno Zakonom ili drugim propisom,
- dostavlja Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u
Županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta
propisan Statutom i Poslovnikom u zakonskom roku,
- podnosi prijedloge općih i drugih akata Gradskom vijeću,
- utvrñuje prijedlog gradskog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,
- odlučuje o stjecanju i otuñenju imovine (nekretnina, pokretnina, udjela i dionica u trgovačkim
društvima i dr.), o rashodima za investicije i usluge te o osnivanju založnog prava na gradskoj

-

-

-

imovini ukoliko njihova pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se donosi odluka, a najviše do 1.000.000,00
kuna, te ako je stjecanje i otuñivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu te provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Grada,
može odlučiti u predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća ukoliko bi protekom vremena do
sjednice nastupila nepopravljiva šteta samom predmetu ili gradu. Ovakvu svoju odluku
gradonačelnik obvezno daje na potvrdu na prvu sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. Ukoliko
izostane zatražena potvrda akt koji je donio gradonačelnik temeljem ovog ovlaštenja je ništav, te
se pokreće postupak izglasavanja povjerenja gradonačelniku u Gradskom vijeću,
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
na čelu je gradske uprave i organizira njen rad,
obavlja nadzor na zakonitošću rada upravnih tijela Grada Karlovca i daje im upute za rad,
donosi Plan prijama u službu u skladu sa Zakonom,
donosi zajednički Pravilnik o unutarnjem redu zaposlenih u upravnim tijelima gradske uprave,
donosi Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Grada
Karlovca,
donosi godišnji Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, godišnji plan prijma u službu u
upravnim tijelima Grada Karlovca,
donosi Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika,
raspisuje natječaj i donosi odluku o imenovanju i razrješenju pročelnika upravnih odjela,
odlučuje u drugom stupnju po prigovoru službenika i namještenika na rješenja iz radnog odnosa,
odlučuje o tjednom i dnevnom rasporedu radnog vremena Gradske uprave,
imenuje savjetodavna tijela i osobe za vrijeme trajanja svojeg mandata, koji mu pomažu u radu i
njemu su odgovorni,
obavlja nadzor nad radom tijela mjesne samouprave,
obavlja i druge poslove utvrñene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 45.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada Karlovca ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocjeni da je tim aktom povrijeñen zakon ili drugi
propis, te zatražiti da Vijeće u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti
čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela grada Karlovca.
Članak 46.
Gradonačelnik odreñuje zamjenika gradonačelnika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.
Zamjenici gradonačelnika na temelju ovlaštenja gradonačelnika obavljaju poslove iz njegova
djelokruga.
Gradonačelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je
povjerio zamjenicima.
REFERENDUM O RAZRJEŠENJU GRADONAČELNIKA
Članak 47.
Gradsko vijeće Grada Karlovca može raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih
zamjenika u slučaju:
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroče gradu Karlovcu znatnu materijalnu štetu u iznosu 500.000,00 kn i
veću od tog iznosa.

Članak 48.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika donosi se
većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Ako na referendumu o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika bude donesena odluka o
razrješenju, mandat gradonačelniku i njegovim zamjenicima prestaje danom objave rezultata referenduma.
Vlada RH imenovat će povjerenika Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika grada
Karlovca
Gradsko vijeće grada Karlovca ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih
zamjenika prije proteka 6 mjeseci od početka njegovog mandata, kao ni prije proteka roka od 12 mjeseci od
ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Članak 49.
Birači upisani u popis birača grada Karlovca imaju pravo Gradskom vijeću grada Karlovca
predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Odluku o raspisivanju referenduma Gradsko vijeće grada Karlovca mora donijeti u roku 30 dana od
dana prijema prijedloga.
Referendum o razrješenju gradonačelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od
ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendum iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu
i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Članak 50.
Odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika ureñuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

V. MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU KARLOVCU
Članak 51.
Na području grada Karlovca osnivaju se mjesni odbori i gradske četvrti kao oblici mjesne
samouprave putem kojih grañani sudjeluju u odlučivanju o poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na njihov život i rad.
Odluku o osnivanju mjesnih odbora i gradskih četvrti donosi Gradsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbori i gradske četvrti dužni su uvažavati
interese grada Karlovca.
Članak 52.
Mjesni odbori i gradske četvrti su pravne osobe.
Članak 53.
Kriteriji za osnivanje mjesnih odbora i gradskih četvrti, područja, način promjene područja, sjedišta
i način promjene sjedišta mjesnih odbora i gradskih četvrti, način prenošenja i obavljanja pojedinih poslova
iz samoupravnog djelokruga grada na mjesne odbore i gradske četvrti, kriteriji za raspodjelu sredstava na
mjesne odbore i gradske četvrti i podjela sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti, kao i postupak
provoñenja izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti utvrñuju se posebnim Odlukama Gradskog
vijeća u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Članak 54.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora i gradske četvrti mogu dati Odbor za komunalni
sustav i razvoj grada Gradskog vijeća, 10% grañana i njihove organizacije i udruge sa područja jednog
naselja ili više meñusobno povezanih manjih naselja koje čine zasebnu cjelinu.
Inicijativa – prijedlog iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži podatke:
-

o podnositelju inicijative, odnosno predlagaču,
o području i granicama mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti,
o sjedištu mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti,

-

o imenu mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti.

Članak 55.
.
Postupak izdvajanja i osnivanja novog mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti kao i postupak
udruživanja više postojećih, ili dijelova postojećih, u novi mjesni odbor ili gradsku četvrt vrši se na način i
po postupku utvrñenom za osnivanje mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti.
Članak 56.
Tijela mjesne samouprave su:
-

vijeće mjesnog odbora,
vijeće gradske četvrti,
predsjednik vijeća mjesnog odbora,
predsjednik vijeća gradske četvrti.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora i predsjednik vijeća gradske četvrti imaju zamjenika koji se bira
na način i po postupku odreñenom za predsjednika.
Članak 57
Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova, a vijeće gradske četvrti 11 članova.
Članove vijeće mjesne samouprave biraju grañani s područja mjesne samouprave na temelju općeg
biračkog prava na način i po postupku koju utvrdi Gradsko vijeće svojom Odlukom.
Član vijeća mjesne samouprave ne može biti vijećnik Gradskog vijeća.
Mandat članova vijeća mjesne samouprave traje četiri godine.
Članak 58.
Vijeće mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti:
-

-

donosi program rada za buduću godinu i izvješće o radu u protekloj godini,
donosi plan gradnje, ureñenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture, individualne
i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard grañana
na području mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni nekim drugim
programom (manji dijelovi mjesne vodovodne mreže, kanalizacije, plina, distribucije električne
energije, distribucije TV, zelenih površina, parkova i dječjih igrališta, putova i sporednih cesta,
nogostupa, fontana i javnih zdenaca, vjerskih, kulturnih i športskih objekata),
donosi financijski plan i godišnji obračun,
donosi pravila mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti,
donosi poslovnik o radu mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti,
bira i opoziva predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća mjesne samouprave,
saziva zborove grañana,
predlaže raspisivanje referenduma za svoje područje,
organizira i provodi civilnu zaštitu na svom području,
surañuje sa drugim mjesnim odborima i gradskim četvrtima na području grada Karlovca,
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Članak 59.
Vijeće mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti prati i predlaže:

-

nacrt razvoja svog područja,
rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade prostornih i drugih planskih
dokumenata,
programe razvoja komunalne infrastrukture na svom području,
mjere i akcije za zaštitu i unapreñivanje stanja u okolišu,
mjere sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svom području,
mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,

-

imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u
kulturi i drugih objekata na svom području,
broj i područje izbornih jedinica za tijela mjesne samouprave,
promjene područja mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti.

Članak 60.
Vijeće mjesne samouprave može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje
većinom glasova nazočnih članova.
Poslovnik o radu vijeća mjesne samouprave, plan komunalnih akcija, financijski plan, godišnji
obračun i odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća donose se većinom glasova svih
članova.
Vijeće mjesne samouprave Poslovnikom o radu vijeća može odrediti i druga pitanja o kojima
odlučuje većinom glasova svih članova vijeća.
Članak 61.
Članovi vijeća mjesne samouprave javnim glasovanjem izmeñu sebe biraju predsjednika vijeća i
njegovog zamjenika.
Funkcija predsjednika i zamjenika predsjednika kao i članova vijeća mjesne samouprave su
počasne.
Članak 62.
Vijeća mjesne samouprave imaju svog tajnika kojeg biraju na način i po postupku kao predsjednika
i zamjenika predsjednika vijeća.
Članak 63.
Predsjednik vijeća mjesne samouprave:
-

zastupa vijeće mjesne samouprave,
saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte vijeća,
provodi i osigurava provoñenje odluka vijeća,
surañuje sa gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća,
informira grañane o pitanjima u vezi sa funkcioniranjem mjesnog odbora,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.
Predsjednika vijeća mjesne samouprave u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.
Predsjednik vijeća za svoj rad odgovoran je vijeću, a za poslove koje je Grad povjerio mjesnoj
samoupravi gradonačelniku.
Članak 64.
Članovi vijeća mjesne samouprave imaju pravo i dužnost:
-

biti nazočni sjednicama vijeća,
predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,
raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice vijeća,
imaju i druga prava i dužnosti utvrñena Poslovnikom i pravilima vijeća.

Članak 65.
Gradonačelnik najmanje jednom u šest mjeseci organizira sastanak sa predsjednicima vijeća mjesne
samouprave o pitanjima u vezi s:
- planiranjem razvoja grada,
- programima javnih potreba na području mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti,
- stanjem i zaštitom okoliša,
- gradnjom objekata na području mjesne samouprave,
- drugim pitanjima važnim za mjesnu samoupravu.

Predsjednik Vijeća mjesne samouprave dužan je o tijeku sastanka iz stavka 1. ovog članka
izvijestiti Vijeće mjesne samouprave.

Članak 66.
Tajnik vijeća mjesne samouprave pomaže predsjedniku u njegovom radu, obavlja administrativne
poslove za vijeće i druge poslove koji proistječu iz Poslovnika o radu vijeća mjesne samouprave.
Članak 67.
Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti kao i za poslove iz samoupravnog
djelokruga grada Karlovca povjerenih vijećima mjesne samouprave osiguravaju se u gradskom Proračunu.
Sredstva za financiranje mjesne samouprave osiguravaju se godišnje u visini najmanje 1% od
ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini umanjenih za prihod od zaduživanja, potpora i
donacija.
Mjesna samouprava ima i prihode koje ostvari od izvršenih usluga, od pomoći i donacija pravnih i
fizičkih osoba.
Mjesnom odboru, odnosno gradskoj četvrti pripadaju i prihodi koje ostvari od održavanja proslava i
drugih načina obilježavanja prigodnih dogañaja.
O načinu korištenja sredstava vijeće mjesne samouprave dužno je podnijeti gradonačelniku
polugodišnje i godišnje izvješće.
Članak 68.
Nadzor nad ispravnošću rada tijela mjesne samouprave obavlja gradonačelnik.
Članak 69.
Djelokrug rada, ovlasti i način rada tijela mjesne samouprave ureñuje se sukladno odredbama ovog
Statuta.

VI.GRADSKA UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE
1. Gradska upravna tijela
Članak 70.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i poslova državne uprave prenijetih na Grad
Karlovac ustrojavaju se gradska upravna tijela.
Gradsko vijeće odlučuje o osnivanju, djelokrugu i ukidanju gradskih upravnih tijela.
Članak 71.
Gradska upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe što čini gradsku upravu u užem
smislu.
Članak 72.
Gradska upravna tijela, u okviru prava i dužnosti grada Karlovca, izvršavaju zakone i druge
propise, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, prate stanje u upravnim područjima za
koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom
ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće akte te obavljaju i druge poslove.
Članak 73.
Gradskim upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje
gradonačelnik.
Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga i za svoj rad odgovorna su gradonačelniku
za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

-

Članak 74.
Pročelnik upravnog odjela za opće poslove izvršava zadaće koje se odnose na rad Gradskog vijeća:
sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća u savjetodavnom svojstvu i upozorava na poštivanje
zakonitosti,
pomaže predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju sjednica,
pomože u pripremi izrade odluka i općih akata Gradskog vijeća, brine o dostavi materijala za
sjednice Gradskog vijeća,
obavlja dužnosti glavnog i odgovornog urednika službenog Glasnika Grada Karlovca
obavlja i druge poslove koje mu povjere predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik.

2. Javne službe
Članak 75.
U okviru samoupravnog djelokruga rada, Grad Karlovac osigurava djelatnost javnih službi koje
zadovoljavaju svakodnevne potrebe grañana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti
te drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.
Članak 76.
Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.
Grad Karlovac osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem
trgovačkim društava, javnih ustanova i vlastitih pogona.
Obavljanje odreñenih javnih djelatnosti Grad Karlovac može povjeriti na temelju ugovora o
koncesiji i drugim pravnim i fizičkim osobama.
Članak 77.
Grad Karlovac te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati
trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i ureñaja u stanju
funkcionalne sposobnosti.
Članak 78.
Komunalne djelatnosti su opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvoz
smeća i čišćenje javnih površina, gospodarenje otpadom, ureñivanje prostora, javnih prometnih i zelenih
površina, ureñivanje i održavanje gradskih grobalja, krematorija i obavljanje pogrebnih poslova, ureñivanje
i rad gradskih tržnica, javni gradski promet, javna rasvjeta i obavljanje dimnjačarskih poslova te druge
djelatnosti u skladu sa zakonom.
Posebnom odlukom mogu se odrediti i druge djelatnosti koje se pod uvjetima utvrñenim zakonom
smatraju komunalnim djelatnostima.
Članak 79.
Trgovačka društva kojih je osnivač grad Karlovac odnosno u kojima grad Karlovac ima udjela
odnosno dionica su samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu
utemeljenom propisu, društvenom ugovoru, odnosno izjavi o osnivanju društva.
Članak 80.
Gradonačelnik prati rad i daje preporuke trgovačkim društvima i ustanovama kojih je
osnivač odnosno vlasnik Grad Karlovac.
Članak 81.
U trgovačkim društvima u kojima je Grad Karlovac jedini osnivač gradonačelnik je jedini član
skupštine društva.
U trgovačkim društvima u kojima Grad Karlovac ima udjele ili dionice gradonačelnik je član
skupštine društva.

Članak 82.
Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom odreñeno da se obavljaju kao javne službe,
Grad Karlovac osniva gradske ustanove.
Članak 83.
Društvene djelatnosti su: odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, šport, tjelesna kultura,
tehnička kultura, skrb o djeci i zaštita djece i mladeži, zdravstvo, socijalna skrb, skrb o invalidima,
protupožarna zaštita i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.
Članak 84.
Gradske ustanove kojih je osnivač Grad Karlovac su samostalne u obavljanju svojih djelatnosti i u
poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.
Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i
otuñivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.
.

VII.

IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA KARLOVCA

Članak 85.
Grad Karlovac slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog
djelokruga i poslova koje obavlja i osigurava iz područnog (regionalnog) značenja za područje grada.

-

Članak 86.
Prihodi grada Karlovca su:
gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
pripadajući dio županijskih poreza za obavljanje poslova iz članka 20. i 21. Zakona o lokalnoj
(područnoj) samoupravi,
prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu grada Karlovca,
prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno onih u kojima
Grad ima udjel ili dionice,
prihodi od naknade za koncesiju koju daje Gradsko vijeće,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Gradsko vijeće samo propiše u skladu
sa zakonom,
udjel u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
sredstva pomoći i donacija Republike Hrvatske iz državnog proračuna,
prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
drugi prihodi odreñeni zakonom.

Članak 87.
Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa
vlastitih poreza, oslobañanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, uvoñenje prireza,
prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.
Gradsko vijeće donosi odluku o visini i načinu razreza naknada, doprinosa i renti propisanih
posebnim zakonom.
Članak 88.
Svi prihodi i primici koji pripadaju Gradu kao i svi rashodi i izdaci za poslove koje Grad obavlja
iskazuju se u Proračunu grada Karlovca.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti rasporeñeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i
iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Rashodi i izdaci proračuna moraju biti rasporeñeni u proračunu prema proračunskim
klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 89.
Grad Karlovac sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s
računovodstvenim propisima.

Članak 90.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrñeni
proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviñenih rashoda i izdataka ili pronalaženjem
novih prihoda i primitaka.
Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna po postupku utvrñenom za donošenje
proračuna (Rebalans proračuna).
Članak 91.
Gradsko vijeće donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije
proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem
godine za koju se donosi proračun.
Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, donosi se odluka o
privremenom financiranju i to najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.
Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće.
Članak 92.
Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna u rokovima i na način utvrñen Zakonom o proračunu.
Članak 93.
Nakon isteka godine za koju je proračun donesen Gradsko vijeće utvrñuje godišnji obračun
proračuna u roku i na način utvrñen Zakonom o proračunu.
Članak 94.
Grad Karlovac može se zaduživati u skladu s Zakonom o proračunu.
Grad Karlovac može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire o
čemu posebno odluku donosi Gradsko vijeće.
Članak 95.
Grad Karlovac može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Grada,
odnosno onim društvima u kojima ima većinski udjel ili dionice u većinskom vlasništvu, i davati zajmove u
skladu s posebnim zakonom i općim aktima Gradskog vijeća.
Članak 96.
Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje grada Karlovca.

VIII. AKTI GRADA KARLOVCA
Članak 97.
Gradsko vijeće donosi Statut, gradski proračun, rezolucije, deklaracije, odluke, programe,
poslovnike, zaključke i druge opće akte te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte na temelju zakona, propisa i općih akata.
Oblik, način i postupak donošenja akata grada Karlovca ureñuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 98.
Gradonačelnik donosi pravilnike, poslovnike, preporuke, odluke, rješenja, zaključke, upute,
naputke i druge opće akte kad je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 99.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća, donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada koji
pripadaju gradu Karlovcu donose se po skraćenom upravnom postupku.
Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih
zakona.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Karlovačke županije.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga
članka može se pokrenuti upravni spor.
Članak 100.
Protiv pojedinačnih pravnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano
ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 101.
Podrobnije odredbe o aktima grada Karlovca, postupku donošenja i objavi akata te o
vjerodostojnom tumačenju akata utvrñuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

IX.

JAVNOST RADA

Članak 102.
Djelovanje tijela Grada Karlovca je javno.
Gradonačelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga grada
Karlovca preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.
Članak 103.
Sjednice Gradskog vijeća u pravilu su javne i uz prethodnu najavu mogu im prisustvovati
zainteresirani grañani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja akreditirani pri Gradskom vijeću.
Sjednice Gradskog vijeća zakazuju se pismenim pozivom i oglašavaju na oglasnoj ploči Gradske
uprave.
Kada to zahtijevaju razlozi povjerljivosti mogu se održati sjednice ili dijelovi sjednica Gradskog
vijeća bez nazočnosti javnosti.
Članak 104.
Grad Karlovac organizirat će svoj rad i poslovanje tako da grañani i pravne osobe mogu na
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te
ispunjavati grañanske dužnosti.
Članak 105.
Grañani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu,
uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Karlovca.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 106.
Do donošenja općih akata kojima se ureñuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Karlovca
sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Grada Karlovca u onim
odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se neposredno
odredbe zakona i ovoga Statuta.
Članak 107.
Odredba članka 33. stavka 3. počinje se primjenjivati stupanjem na snagu odluke Vlade RH o
raspisivanju slijedećih redovnih izbora za Gradsko vijeće grada Karlovca .
Članak 108.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta koji mogu predložiti
subjekti nadležni za predlaganje općih akata na Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće odlučuje hoće li prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta. Ako Gradsko vijeće ne
prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest
mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Gradskog vijeća.
Članak 109.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 9/01,
9/02 i 2/06) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se ureñuje pojedino područje
u zakonom propisanom roku.
Članak 110.
Danom početka primjene ovoga Statuta prestaje važiti Statut Grada Karlovca donesen na sjednici 6.
studenog 2001. godine, objavljen u Glasniku Grada Karlovca broj: 9/01 sa izmjenama i dopunama.
objavljenim u Glasnik Grada Karlovca broj 09/02 i 02/06 , osim odredbe članka 38. stavka 3. koja se
primjenjuje do stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju slijedećih redovnih izbora za Gradsko
vijeće grada Karlovca .
Članak 111.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-3
Karlovac, 7. srpnja 2009. godine

98.

Na temelju odredbi članka 39.i 43. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08 ) i članka 39 i
106 Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br.01/07-pročišćeni tekst),Gradsko vijeće grada
Karlovca, na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijelo je:
ODLUKU
O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA KARLOVCA ZA 2009. godinu
(Rebalans I)
Članak 1.
U Proračunu grada Karlovca za 2009. godinu (Glasnik Grada Karlovca broj 8/2008 ) članak 1.
mijenja se i glasi:
A. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA
OPIS

PLAN
ZA 2009.

POVEĆANJE
/SMANJENJE
213.263.000
8.671.455

REBALANS I
2009

1. PRIHODI POSLOVANJA
2 .PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
UKUPNO PRIHODI

221.934.455

21.245.000
234.508.000

0
8.671.455

21.245.000
243.179.455

3. RASHODI POSLOVANJA

186.039.000

9.985.297

196.024.297

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
UKUPNO RASHODI
I.RAZLIKA – VIŠAK MANJAK
II. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE
GODINE
B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA
UKUPNO PRIHODI I PRIMIC
PRIHODA
UKUPNO RASHODI I IZDACI

I+

VIŠAK

65.116.000
251.155.000
-16.647.000

4.031.281
14.016.578
-5.345.123

69.147.281
265.171.578
-21.992.123

0

4.584.623

4.584.623

21.914.000

780.500

22.694.500

5.267.000
16.647.000

20.000
760.500

5.287.000
17.407.500

256.422.000

14.036.578

270.458.578

256.422.000

14.036.578

270.458.578

Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, u ukupnom iznosu od
270.458.578,00 kuna utvrñuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2009.godinu u općem dijelu prvih izmjena
i dopuna Proračuna grada Karlovca za 2009.godinu (Rebalans I.).

Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Rebalansu I. Proračuna grada
Karlovca za 2009.godinu planirani su u ukupnoj svoti od 265.171.578,00 kuna i izdaci za financijsku
imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 5.287.000,00 kuna, a rasporeñuju se po nositeljima i korisnicima u
posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.
Pregled prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Karlovca za 2009.godinu, po programima,
aktivnostima i projektima dat je u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 5.
Prve izmjene i dopune Proračuna grada Karlovca za 2009.godinu (Rebalans I.) stupaju na snagu
osmog dana od objave u Glasniku Grada Karlovca, a primjenjuju se od 01.01.2009.godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
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UR. BROJ: 2133/01-11-01/10-09-4
Karlovac,7. srpnja 2009. godine
99.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o proračunu (N.N. 87/08) i članka 39. i 106. Statuta Grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 01/2007-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1.
sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijelo je:

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
GRADA KARLOVCA IZ 2008. GODINE

Članak 1.
U Proračunu grada Karlovca s 31.12.2008. godine utvrñen je višak / manjak prihoda po vrstama
prihoda kako slijedi:
- višak prihoda poslovanja

+

23.550.492

- manjak prihoda od nefinancijske imovine -

-

22.644.106

- manjak primitaka od financijske imovine –

-

5.365.027

Manjak prihoda i primitaka tekuće godine

- 4.458.641

Višak prihoda i primitaka – preneseni iz 2007.

+ .043.264

VIŠAK PRIHODA 31.12.2008.

+ 4.584.623

Članak 2.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 23.550.492 kune rasporeñuje se za pokriće manjka primitaka
od financijske imovine u iznosu od 5.365.027 kune te za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine
u iznosu 18.185.465 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2007. godine u iznosu od 9.043.264 kune
rasporeñuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.458.641 kuna te višak
prihoda na dan 31. prosinca 2008. godine iznosi 4.584.623 kune.
Članak 3.
Više ostvareni prihodi iz članka 2. ove odluke u iznosu od 4.584.623 kune rasporeñuju se u 2009.
godini za sljedeće namjene:

- za radove po programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture
kn
1.966.050
- za prostorno-plansku dokumentaciju(bedem)

kn

680.633

- za neizvršene investicije za ureñenje fasada
iz prihoda spomeničke rente

kn

1.233.799

kn

704.141

- za naknade grañanima i kućanstvima u novcu za
ekološko zagañivanje
Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-5
Karlovac,7. srpnja 2009. godine
100.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o proračunu (N.N. 87/08) i članka 39. i 106. Statuta Grada
Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 01/2007-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1.
sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijelo je:
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA KARLOVCA
ZA 2009. GODINU
Članak 1.

U svim člancima Odluke o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2009. godinu (Glasnik Grada
Karlovca broj 8/08), u nastavku Odluke, riječ „Gradsko poglavarstvo“ odnosno „Poglavarstvo“ zamjenjuje
se s riječi „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Članak 7. mijenja se i glasi:
„Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.
Upravni odjel za financije izvršava Proračun i o tome izvještava Gradonačelnika.
Pročelnici upravnih odjela i čelnici pravnih osoba koji su korisnici proračuna nalogodavci su za
izvršavanje svog dijela Proračuna, te su odgovorni za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje
planiranim proračunskim sredstvima.“
Članak 3.
Članak 8., stavak drugi mijenja se i glasi:
„Korisnici su dužni izvijestiti Upravni odjel za financije u kojoj su banci otvorili račun.“
Članak 4.
Članak 15., stavak četvrti mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik može samostalno raspolagati proračunskim sredstvima do iznosa od 1.000.000,00
kuna.“
Članak 5.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Plaćanje predujma moguće je samo u iznimnim slučajevima a na temelju prethodne suglasnosti
Gradonačelnika.“
Članak 6.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„U Proračunu Grada planirana su sredstva Tekuće zalihe u iznosu od 300.000 kuna.
Sredstva Tekuće zalihe koriste se u skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu (Narodne novine
broj 87/08).
O korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna odluku donosi Gradonačelnik.
Gradonačelnik je obvezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava Tekuće
zalihe.“

Članak 7.
Članak 27., stavak treći mijenja se i glasi:
„Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova do 1.000.000,00 kuna donosi
Gradonačelnik, a iznad 1.000.000,00 kuna odluku donosi Gradsko vijeće.“
Članak 8.
Članak 32. mijenja se i glasi:
„Kada se sredstva Proračuna koriste za ulaganja u nefinancijsku imovinu trgovačkog društva u
većinskom vlasništvu Grada, tada se pitanje vlasništva nefinancijske imovine regulira ugovorom.“
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-6
Karlovac,7. srpnja 2009. godine
101.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca – pročišćeni tekst (Glasnik Grada Karlovca br:
01/07), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijelo je
sljedeću

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja u 2009. godini

I.
Nagrada Grada Karlovca dodjeljuje se:
1. Marinki Mužar, prof.,
2. Vlatku Golac, predsjedniku Udruge slijepih Karlovačke županije
II.
Plaketa Grada Karlovca dodjeljuje se:
1. Dubravku Halovanić, brigadiru u miru, predsjedniku Povijesne postrojbe „Karlovački počasni vod
ZNG -91“,
2. dr. Željku Štajcer, predsjedniku folklornog ansambla „Matija Gubec“
3. NK Karlovac, Mekušansko polje bb, Karlovac
4. Comel d.o.o., M. Vrhovca 11, Karlovac
5. Klesarstvo Stanković, G. Jelsa 14, Karlovac

III.
Nagra ñenima iz točke I. i II. ove odluke izdat će se odgovarajuće isprave i odati počasti koje im
pripadaju po Statutu i odlukama grada Karlovca.
IV.
Javna priznanja dodijelit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati povodom
Dana grada Karlovca, 13. srpnja 2009. godine.
V.
Ova odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/08-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-08-7
Karlovac, 7. srpnja 2009. godine

102.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada
Karlovca br. 01/07 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1. sjednici održanoj dana 7.
srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o potvrdi Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti u
predmetu: Izgradnja školske športske dvorane na Dubovcu u Karlovcu

I
Potvrñuje se Odluka Gradskog poglavarstva o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku
javne nabave velike vrijednosti u predmetu: Izgradnja školske športske dvorane na Dubovcu u Karlovcu,
Klasa 022-05/09-01/7; Urbroj:2133/01-11-01/10-09-8 ,od 21. travnja 2009. godine, koja se nalazi u privitku
ove odluke i čini njezin sastavni dio.
II
Za izvjestitelja na Gradskom vijeću odreñuje se pročelnik Upravnog odjela za izgradnju g. Oliver
Bosanac, dipl.ing.arh.
III
Ova odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr.stom.v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-10
Karlovac,7. srpnja 2009. godine

103.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Odobrava se prodaja stana – garsonjere u Karlovcu, Stanka Vraza 44, na II. katu, pravo u odnosu na
ulaz u zgradu, a sastoji se od jedne sobe, kuhinje, kupaonice sa WC-om i predsoblja, ukupne površine
18,08 m2. Stanu – garsonjeri pripada podrum.
Početna cijena iznosi 8.800,00 EURA u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke za EURO na dan sklapanja ugovora.
II.
Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo grada Karlovca i Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i
upravljanje imovinom da provedu postupak prodaje stana – garsonjere iz točke I.ove odluke.

III.
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo da o prodaji stana – garsonjere izvjesti Gradsko vijeće.
IV.
Ova odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-11
Karlovac,7. srpnja 2009. godine
104.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Karlovca , na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Odobrava se prodaja zemljišta u Karlovcu, naselje Borlin oznake kčbr. 84/5, površine 82 m2, k.o.
Karlovac II.
Početna cijena zemljišta iznosi 150,00 kn/m2.

II.
Zadužuje se i ovlašćuje Gradsko poglavarstvo grada Karlovca i Upravni odjel za imovinskopravne
poslove 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.
IV.
Ova odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-12
Karlovac,7. srpnja 2009. godine
105.

Na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br.
152/08)i članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07- pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće grada Karlovca , na 1. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine , donijelo je
ODLUKU
I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području grada Karlovca , u katastarskoj općini Banska Selnica kao dvije zasebne cjeline, i to:

CJELINA
1.

2.

K.Č.BR.
249/4
250/1
250/2
250/3
250/5
250/6
264/1
264/2
284
285
286

KULTURA
ORANICA
ORANICA
ORANICA
ORANICA
ORANICA
ORANICA
ORANICA
ORANICA
LIVADA
ORANICA
ORANICA

249/1
250/4
290

ORANICA
ORANICA
ORANICA

početna
Površina m2
cijena kn
13.197,87
27.932
33.049
15.615,66
20.339
9.610,18
6.375
3.012,19
147.399
69.646,03
817
386,04
143.350
67.732,86
19.452
9.191,07
6.394
2.014,11
26.705
12.618,12
4.850
2.291,63
UKUPNO
CJELINA 1
205.315,59
154.803
73.144,42
152.780
72.188,55
14.483
6.843,22
UKUPNO
CJELINA 2
152.176,19

II.
Poništava se Odluka Gradskog vijeća grada Karlovca o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, k.o. Banska Selnica, KLASA: 021-05/08-01/5,
URBROJ: 2133/01-11-01/10-08-17, od 02. listopada 2008. godine.

III.
Natječaj će se objaviti u javnom glasilu i na oglasnoj ploči grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-13
Karlovac, 7. srpnja 2009. godine
106.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Odobrava se sklapanje nagodbe izmeñu grada Karlovca i tvrtke Centar gradnja d.o.o. Karlovac, u
predmetu prodaje zemljišta u gradskom naselju Grabrik, oznake k.č. br. 2546/6 površine 9797 m2 k.o.
Karlovac 2, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove odluke I. čini njezin sastavni dio.
II.
Tvrtka Centar gradnja dužna je potpisati ugovor o nagodbi odmah nakon primitka prijedloga
ugovora.
III.
Ova odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-14
Karlovac, 7. srpnja 2009. godine
107.

Na temelju čl. 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik grada
Karlovca br. 01/07-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja
2009. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Odobrava se sklapanje nagodbe izmeñu grada Karlovca s jedne strane i Ane Gašparac iz Karlovca,
Senjska 63A, Vladimira Goršića iz Karlovca, Senjska 106A, Doroteje Barac iz Karlovca, Senjska 63,
Gordane Pavan iz Karlovca, Hebrangova 3, Josipa Goršića iz Karlovca, Senjska 106 B i Katarine Poglayen
iz Karlovca, Lopašićeva 1 s druge strane o isplati naknade za zemljište oznake k.č.br.485/30 i dio k.č.br.
485/32, ukupne površine 971 čhv, k.o. Velika Švarča u iznosu od 2.863.440,00 kn, u tekstu koji se nalazi u
prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.
II.
Ova odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-15
Karlovac, 7. srpnja 2009. godine
108.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine,
donijelo je
Z A K L J U ČAK
I.
Potvrñuje se Odluka gradonačelnika grada Karlovca KLASA: 020-04/09-01/294, Ur. broj:
2133/01-06-01/11-09-1, od 08. 06. 2009.godine, kojom se odobrava potpisivanje DODATKA UGOVORA
O KONCESIJI za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca koji su sastavni dio te
odluke.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-16
Karlovac,7. srpnja 2009.godine
109.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca za 2008.godinu, koji
se nalazi u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-17
Karlovac,7. srpnja 2009. godine
110.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009.
godine ,donijelo je
ZAKLJUČAK

I.
Prihvaća se izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Karlovca za 2008. godinu, te program rada
VZGK-a za 2009.godinu, koji se nalazi u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
II
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-18
Karlovac,7. srpnja 2009.godine
111.

Na temelju čl. 30. st 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04), čl. 39. i čl. 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 1/07 – pročišćeni tekst) i
Zakona o proračunu (NN 96/03), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja
2009. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu u tekstu koji se nalazi u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-19
Karlovac,7. srpnja 2009. godine
112.

Temeljem čl. 39. i čl.106. Statuta grada Karlovca ("Glasnik" Grada Karlovca 1/07), a sukladno
Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini (NN 9/2009), Gradsko vijeće grada Karlovca,
na 1.sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijelo je

IZMJENU PLANA
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih
škola za 2009. godinu

OPĆE ODREDBE

I.
Izmjenom Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola grada Karlovca za 2009. godinu, utvrñuje se obim planskog i
sustavnog ulaganja u školama i školskim športskim dvoranama tijekom 2009. godine kako bi se ostvarili
uvjeti za redovito obavljanje odgojno obrazovnih funkcija.
VRSTE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA
II.
Plan obuhvaća troškove koji nastaju pri nabavi proizvedene dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima
na nefinancijskoj imovini, uključujući troškove za izradu potrebne dokumentacije. Dokumentaciju čine
investicijski elaborat, izvedbeni projekt i troškovnik.

U investicijskom elaboratu trebaju biti precizno utvrñeni: opseg radova i usluga, vrijednost radova i
usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava kao i prethodne suglasnosti Upravnog odjela za
prosvjetu i kulturu.
III.
Navedeni rashodi odnose se na skupinu
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

IV.
Mjerilo za utvrñivanje prava na bilančne troškove koji nastaju pri nabavi proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini čini opseg djelatnosti svake pojedine škole i
grada (broj učenika u školi i gradu, broj razrednih odjela u školi i gradu, broj školskih zgrada koje su u
funkciji) u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva za 2009. godinu i planom proračuna grada Karlovca za 2009. godinu.
Sredstva utvrñena primjenom ovih kriterija, rasporeñuju se planom prioriteta po školama vodeći se
načelom opravdanosti i racionalnosti ulaganja.
IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

V.
Na osnovu kriterija utvrñenih odlukom ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu iznose 2.460.981 kunu.
Zadužuje se Upravni odjel za prosvjetu i kulturu da u skladu s Planom rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u visini sredstava
odreñenih Odlukom raspodjeljuje sredstva za 2009. godinu.
Plan raspodjele rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola za 2009. godinu.
Za operacionalizaciju Plana raspodjele sredstava iz tablice točka 1,2,3,4,5,6 i 7 zadužuje se predmetna
škola sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07 i NN 125/08.)
Predmetna škola dužna je imenovati ovlaštenog predstavnika Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu za
nabavu iz točaka 1,2,3,4,5,6 i 7.
Nabava za radove iz točke 1,2,5,6 i 7 je nabava male vrijednosti (članak 128. Zakona o javnoj nabavi),
a nabava iz točke 3 i 4 je nabava velike vrijednosti (Zakon o javnoj nabavi).

Redni broj

Osnovna škola

Ukupna
vrijednost
investicije

Za 2009. g.
planirana
sredstva u kn

Namjena

1.

OŠ Mahično
Mahično bb

186.563 kn

60.598 kn

Projektna dokumentacija
za sportsku dvoranu (započeto u 2006.
godini, utrošeno je 125.965 kuna).

2.

Centar za odgoj i
obrazovanje djece i
mladeži
Banija 24

196.335 kn

142.044 kn

Projektna dokumentacija za dogradnju
kuhinje, blagovaonice, 4 učionice i
prostora za lift.

3.

OŠ Švarča

1.288.000 kn

537.932 kn

I faza - Izmjena vanjske stolarije
II faza – izvodi se u 2010. godini

Redni broj

Osnovna škola

Ukupna
vrijednost
investicije

4.

OŠ Braća Seljan

960.000 kn

960.000 kn

Sanacija krovišta

262.000 kn

262.000 kn

Sanacija sanitarnih čvorova,
Primorska 9

279.370 kn

279.370 kn

Sanacija sanitarnih čvorova,
Nemčićeva 8

159.000 kn

159.000 kn

5.

6.

7.

Za 2009. g.
planirana
sredstva u kn

Namjena

OŠ Dubovac

OŠ Banija –
PŠ Hrnetić

OŠ Dubovac,
OŠ Banija

60.000 kn

UKUPNO:

Sanacija sanitarnih čvorova i
Uvoñenje centralnog grijanja

Otplata anuiteta za automobile

2.460.981

VI.
Doznaka sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj
imovini izvršava se na temelju dostavljene dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa Zakonom,
dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za izvršene
radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavlja se nadležnom Upravnom odjelu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
VII.
Za provedbu ovog plana zadužuje se predmetna škola i Upravni odjel za prosvjetu i kulturu.
VIII .
Dinamika ostvarivanja plana mora biti usklañena s dinamikom ostvarivanja prihoda u proračunu i
sredstvima s pozicije potpore izravnanja.
IX.
Ovaj plan stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr. stom.v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-8
Karlovac,7.srpnja 2009. godine

113.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada
Karlovca br. 01/07 – pročišćeni tekst), i članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („N.N.“ RH broj:
58/93 i 33/05), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 1. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijelo
je
IZMJENE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
RADI USKLAðIVANJA PODATAKA
I.
Usvajaju se izmjene Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija radi usklañivanja podataka,
koji čini sastavni dio ovog akta.
II.
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo da upozna sa sadržajem izmjena Plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija sve subjekte koji prema navedenom Planu imaju odreñena
zaduženja.
III.
Ove izmjene Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija radi usklañivanja podataka objavit će
se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-9
Karlovac,7. srpnja 2009. godine

GLASNIK GRADA KARLOVCA - službeni list Grada Karlovca – Glavna i odgovorna urednica : Marija
Jelkovac,dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, Banjavčićeva 9 , tel.047/628-105
Tehnička priprema: Upravni odjel za opće poslove i Karlovački tjednik d.o.o., Podlistak Karlovačkog tjednika
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