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GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
148.
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), te na temelju članaka 34. i 97.
Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 18. sjednici
održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijelo sljedeću

IZMJENU PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA
I USLUGA VELIKE VRIJEDNOSTI ZA 2011. GODINU I PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE
VRIJEDNOSTI ZA 2011. GODINU
I.
Donosi se Izmjena Prve izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2011.
godinu i Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2011. godinu objavljene u Glasniku Grada
Karlovca br. 6 od 11. svibnja 2011. godine.
II.
U Planu nabave male vrijednosti mijenjaju se stavke pod rednim brojem 39., 41., 90. i 96. te glase:
RED.
BR.

PREDMET NABAVE

PRORAČUNSKA POZ. IZVOR
FINANCIRANJA

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)

PLANIRANA
SREDSTVA (SA
PDV-om)

39

Poslovni procesi na internom
portalu

R0066

44.715,00

55.000,00

41

Libusoft programi

R0066

65.041,00

80.000,00

90

Usluge prijevoza učenika za Školu
u prirodu - proljeće

R0238

46.869,92

57.650,00

96

Izrada glasnika Grada Karlovca

R0418

58.943,09

72.500,00

III.
Ostale stavke iz Prve izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2011.
godinu i Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2011. godinu ostaju nepromijenjene.
IV.
Ova Izmjena Prve izmjene i dopune Plana nabave stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada
Karlovca a primjenjuje se od 15.06.2011. godine.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-11-3
Karlovac, 7. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
149.
Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne
novine 10/97 i 107/07), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09)
Gradsko vijeće grada Karlovca je na 18. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijelo sljedeću
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ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“
Članak 1.
Osniva se javna ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi pod
nazivom: Dječji vrtić „Četiri rijeke“ (u daljnjem tekstu:Vrtić).
Sjedište Vrtića je u Karlovcu, Ulica Turan 20.
Osnivač Vrtića je Grad Karlovac (u daljnjem tekstu:Osnivač).
Članak 2.
Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršenih 6
mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
U okviru svoje djelatnosti Vrtić će ostvarivati:
redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima,
programe za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama (djecu s teškoćama u razvoju i darovitu
djecu),
programe predškole,
programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog
sadržaja,
druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.
Programe iz stavka 2. ovoga članka vrtić će ostvarivati uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog
za obrazovanje.
Članak 3.
Prostor i oprema Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ su u vlasništvu Grada Karlovca kao osnivača, a bit će dani
Dječjem vrtiću „Četiri rijeke“ na korištenje.
Sredstva za osnivanje i početak rada Vrtića osigurava Osnivač u proračunu Grada Karlovca.
Članak 4.
Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Vrtića osigurat će se u skladu s utvrđenim kriterijima za
financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi iz proračuna Grada
Karlovca, sudjelovanjem roditelja u cijeni programa te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili su
pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Vrtića.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Vrtić ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i
razvoj djelatnosti Vrtića, u skladu s ovom odlukom i statutom Vrtića.
Osnivač može odlučiti da dobit Vrtića upotrijebi za razvoj i obavljanje istovrsne djelatnosti druge
ustanove kojoj je osnivač.
Članak 5.
Vrtić odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića.
Članak 6.
Vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine.
Vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti drugu imovinu čija je vrijednost veća od
500.000,00 kn.
Članak 7.
Vrtić se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu.
Upisom u sudski registar Vrtić stječe svojstvo pravne osobe.
Članak 8.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova:
- 3 člana imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Način izbora članova Upravnog Vijeća iz redova korisnika usluga i djelatnika Vrtića, način rada i
donošenja odluka Upravnog vijeća utvrdit će se statutom Vrtića.
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Članak 9.
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:
1. uz suglasnost Osnivača
donosi statut,
odlučuje o promjeni djelatnosti Vrtića,
odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
2. predlaže Osnivaču:
imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića,
promjene naziva i sjedišta Vrtića,
statusne promjene Vrtića,
3. samostalno donosi Odluke i obavlja sljedeće poslove:
donosi druge opće akte utvrđene zakonom i statutom Vrtića,
donosi godišnji plan i program rada Vrtića, te nadzire njegovo provođenje,
donosi financijski plan, godišnji obračun i financijska izvješća Vrtića,
Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovom odlukom, statutom i
drugim općim aktima Vrtića.
Članak 10.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.
Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Karlovca na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
Ugovor o radu s ravnateljem Vrtića zaključuje Upravno vijeće.
Članak 11.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne
radnje u ime i za račun Vrtića, odgovara za zakonitost rada Vrtića, te obavlja sve poslove koji su propisani
Statutom Vrtića.
Ravnatelj, u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu punomoć za
zastupanje u pravnom prometu.
Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.
O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće.
Članak 12.
Stručno tijelo Vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program
predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi u Vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje,
raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove
utvrđene zakonom, ovom odlukom, statutom i drugim općim aktima Vrtića.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje statutom Vrtića.
Članak 13.
Vrtić će obavljati svoju djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se odnosi za svaku
pedagošku godinu.
U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci mogu
raditi stručni djelatnici koji imaju stručnu spremu propisnu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i propisom
donesenim na temelju ovog Zakona, položen stručni ispit te koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za
obavljanje tih poslova.
Stručni djelatnici Vrtića su:
odgojitelji djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu s višom stručnom
spremom,
medicinska sestra s višom stručnom spremom,
pedagog, psiholog i defektolog s visokom stručnom spremom,
učitelji i odgojitelji za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom.
Članak 14.
Na međusobna prava i obveze Osnivača i Vrtića, a koja nisu uređena ovom odlukom, primjenjuju se
odredbe Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i drugih propisa što se odnose na
djelatnost Vrtića.
Članak 15.
Za privremenu ravnateljicu Vrtića imenuje se Marina Gojak, diplomirani pedagog.
Privremena ravnateljica je ovlaštena pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove,
a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.
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Članak 16.
Vrtić ima statut i druge opće akte.
Statutom dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i
trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Vrtića, javnost rada te druga pitanja
važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Vrtića.
Članak 17.
Statut Vrtića donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača Vrtića.
Upravno vijeće Vrtića je dužno donijeti statut u roku od 30 dana od dana konstituiranja.
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-11-4
Karlovac, 7. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
150.
Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa («Narodne novine» 26/11), te
na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće grada
Karlovca je na 18. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijelo sljedeću
ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Karlovac
Članak 1.
Trgovačka društva u kojima Grad Karlovac ima udjele su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inkasator d.o.o.,
Vodovod i kanalizacija d.o.o.,
Čistoća d.o.o.,
Toplana d.o.o.,
Zelenilo d.o.o.,
Mladost d.o.o.,
Hostel Karlovac d.o.o.,
Hrvatski radio Karlovac d.o.o.,
Karlovački tjednik d.o.o..

Ustanove u vlasništvu Grada Karlovca su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić,
Gradski muzej,
Gradsko kazalište Zorin dom,
Dječji vrtić Karlovac,
Dječji vrtić „Četiri rijeke“,
Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca.

Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke od posebnog su interesa za Grad Karlovac kao jedinicu lokalne
samouprave.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-11-5
Karlovac, 7. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
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151.
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa («Narodne novine» 26/11) Na
temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće grada Karlovca
je na 18. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijelo sljedeću
ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora
trgovačkih društava u kojima Grad Karlovac ima dionice ili udjele u vlasništvu

I.

UVOD

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove upravnih tijela i nadzornih odbora
trgovačkih društava u kojima Grad Karlovac ima dionice ili udjele u vlasništvu (u daljnjem tekstu: trgovačka
društva).
II.

UVJETI ZA ČLANA UPRAVNOG TIJELA I/ILI NADZORNOG ODBORA

Članak 2.
Za člana upravnog tijela ili nadzornog odbora trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke, Gradskom vijeću grada
Karlovca može se predložiti osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkih društvima, ispunjava i
slijedeće uvjete:
1. sveučilišni ili stručni prvostupnik (po ranijim propisima viša stručna sprema) odnosno magistar struke ili
stručni specijalist (po ranijim propisima visoka stručna sprema)
2. najmanje pet godina radnog iskustva u stručnoj spremi
3. neosuđivanost na naknadu štete trgovačkom društvu ili njegovim vjerovnicima
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja trgovačkog društva odnosno da se
tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog
odnosno upravnog odbora
5. da članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa
6. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi pojedinog
trgovačkog društva (stručna znanja iz područja financija ili djelatnosti društva)
III.
POSTUPAK IZBORA ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA I/ILI NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA
Članak 3.
(1) Članovi upravnih tijela i nadzornih odbora predlažu se na temelju prethodno provedenog javnog natječaja koji
se objavljuje u jednom od javnih glasila te na web-stranici Grada Karlovca.
(2) Javni natječaj raspisuje Gradonačelnik zaključkom, a provodi ga Povjerenstvo koje rješenjem imenuje
Gradonačelnik.
(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ima tri člana.
Članak 4.
(1) Javni natječaj iz članka 3. stavka 2. ove Odluke sadrži: uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje
se bira, rok do kojeg se primaju prijave kandidata te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu.
(2) Gradonačelnik raspisuje javni natječaj 60 dana prije isteka mandata članova upravnih tijela i nadzornih
odbora. Trgovačko društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je obavijestiti Gradonačelnika o datumu isteku mandata
članu upravnog tijela i nadzornog odbora najkasnije 70 dana prije isteka mandata člana.
(3) Ukoliko članstvo u upravnom tijelu ili nadzornom odboru prestaje prije isteka mandata (opoziv, ostavka i sl.)
Gradonačelnik raspisuje natječaj u roku od 15 dana od dana prestanka članstva u upravnom tijelu ili nadzornom
odboru. Trgovačko društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je obavijestiti Gradonačelnika o opozivu, ostavci i sl.
člana upravnog tijela i nadzornog odbora u roku od 8 dana od dana podnošenja opoziva, ostavke i sl. člana
upravnog tijela i nadzornog odbora.
Članak 5.
(1) Prijave kandidata za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava podnose se Povjerenstvu
u pisanom obliku u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.
(2) Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti životopis i dokaze o ispunjavaju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.
(3) O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 5.
ove Odluke kandidati koji se javljaju na natječaj dužni su dati izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću s
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ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija od 15
dana.
(4) Ukoliko kandidati podnose prijave za članove u više upravnih tijela i nadzornih odbora dužni su za svako
upravno tijelo ili nadzorni odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima uz naznaku za koje
trgovačko društvo podnose prijavu.
(5) Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
(6) Povjerenstvo je dužno provesti javni natječaj u roku od 45 dana od dana zaprimanja zaključka Gradonačelnika
o raspisivanju javnog natječaja.
Članak 6.
(1) Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz objavljenog javnog natječaja, poziva kandidate
na razgovor te podnosi izvješće o provedenom natječajnom postupku Gradonačelniku.
(2) Na temelju rezultata provedenog javnog natječaja Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću grada Karlovca
kandidate za članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva.
(3) Gradsko vijeće donosi odluku kojem se skupštini trgovačkog društva predlaže izbor kandidata za članove
upravnog tijela odnosno nadzornog odbora trgovačkog društva.
IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
(1) Dosadašnjim članovima upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava mandat traje do isteka mandata
odnosno do prestanka mandata opozivom ili ostavkom.
(2) Riječni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-11-6
Karlovac, 7. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik
152.
Na temelju članka 28. stavka 2. i 3. Zakona o energiji („Narodne novine“ br. 68/01, 117/04, 76/07, 152/08
i 127/10) i stavka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca («Glasnik Grada Karlovca» br.7/09), Gradsko vijeće Grada
Karlovca po zahtjevu Toplane d.o.o. Karlovac, T. Ujevića 7 uz prethodna dobivena mišljenja Hrvatske energetske
regulatorne agencije Klasa: 307-01/10-01/12, Ur.broj: 371-01/11-39 od 9. veljače 2011. i Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga za Grad Karlovac Klasa: 008-04/08-01/1, Ur.broj: 2133/01-05/4-11-28 od 4. srpnja 2011.
godine, Gradsko vijeće grada Karlovca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijelo
sljedeću donijelo je
ODLUKU
O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA
USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I
OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM ENREGETSKOG SUBJEKTA
TOPLANA D.O.O. KARLOVAC
I
Ovom Odlukom određuju se visine tarifnih stavki u TARIFNOM SUSTAVU za usluge koje pruža
Toplana d.o.o. Karlovac prema iznosima kako slijedi:
TARIFNE GRUPE (Tg)
( kategorija potrošnje)
Tg 1 – Industrija i poslovni
potrošači na centraliziranom
toplinskom sustavu

Tg 3 – Kućanstva na

TARIFNI MODELI
( TM)
TM 1 –
Vrela/topla
zasebno
voda
mjerilo
TM 3 –
Vrela/topla
zajedničko
voda
mjerilo
TM 7 – zasebno mjerilo
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TARIFNI ELEMENTI (Te)
Te 1 Energija
(kn/kwh)

Te 2 snaga
(kn/ kw/mj.)

0,41

22,00

0,41

22,00

0,31

22,00

centraliziranom toplinskom
sustavu
Tg 4 – Kućanstva na
područnim toplanama
(zasebnim kotlovnicama)

TM 8 – zajedničko mjerilo

0,31

22,00

TM 9 – zasebno mjerilo

0,31

22,00

TM 10 – zajedničko mjerilo

0,31

22,00

II
Visina tarifnih stavki iz točke I ove Odluke iskazane su bez pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost.
III
Ova Odluka stupa na snagu 01. rujna 2011. godine s primjenom od istog dana.
IV
Ova Odluka dostavit će se Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji i Toplani d.o.o. Karlovac, a objavit
će se u „Glasniku Grada Karlovca“.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-11-7
Karlovac, 7. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
153.
Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 18. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijelo sljedeću
ODLUKA
I
Prihvaća se prijenos osnivačkih prava za Područnu školu Tušilović s Karlovačke županije na Grad
Karlovac i prijedlog Ugovora koji regulira pravni odnos između Karlovačke županije i Grada Karlovca.
II
Ova Odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-11-8
Karlovac, 7. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
154.
Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 18. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijelo sljedeće
R J E Š E N JE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječji vrtić „Četiri rijeke“
I.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.

Josip Žunić, dr.med.,
Ervin Jančić, dr. med.,
Danko Pavlačić.

II.
Članovi Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog
Rješenja izabrat će između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika, a u roku od trideset dana računajući od
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početka rada Vrtića „Četiri rijeke“, provest će postupak za uključivanje u rad Upravnog vijeća predstavnika
zaposlenika i korisnika usluga ustanove.
III.
Za tajnicu Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja imenuje se gospođa Marija Jelkovac, dipl.iur..
IV.
Članovima Upravnog vijeća pripada naknada za rad u iznosu 900,00 kuna neto mjesečno. Tajnici
Upravnog vijeća pripada naknada za rad u iznosu 270,00 kuna neto mjesečno.“
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-11-9
Karlovac, 7. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
155.
Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 18. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijelo sljedeće
R J E Š E N J E
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora

I.
U Rješenju donesenom na 36. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 12. veljače 2009. godine, KLASA:
021-05/09-01/1, Ur. broj: 2133/01-11-01/10 -09-35, mijenja se točka I na sljedeći način:
1. U školski odbor osnovne škole Švarča umjesto dosadašnjeg člana Dubravka Muca, dipl.iur., imenuje
se Kristina Severinski, ing. - predstavnik Ureda državne uprave.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-11-10
Karlovac, 7. srpnja 2011. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
156.
Na temelju članka 21. i 48. 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), članka 2.,4.,7. i 8. Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Karlovca za 2011. godinu („Glasnik Grada Karlovca“ br. 14/10) i članka 44. i 98. Statuta Grada
Karlovca («Glasnik Grada Karlovca» br.7/09) Gradonačelnik Grada Karlovca donio je
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ODLUKU
o subvencioniranju kamata za kredite
poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na
na području Grada Karlovca - Program „Karlovac 2011.“
I
Grad Karlovac će subvencionirati kamatu na kratkoročne i dugoročne kredite kao mjeru za
omogućavanje redovnog i normalnog odvijanja gospodarskih aktivnosti na području Grada i to u visini 3 postotna
poena na ugovorenu kamatu.
Subvencija kamata iz stavka 1. ove točke provodit će se na kredite utvrđene odredbom ove Odluke.
II
Pravo na subvenciju kamata ostvaruju postojeći poduzetnici:
mala i srednja trgovačka društva,
obrtnici,
zadruge,
profitne ustanove i
fizičke osobe u slobodnim zanimanjima
koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
da imaju sjedište i prebivalište na području Grada Karlovca,
čije poslovanje se najvećim dijelom odvija na području Grada Karlovca,
da se kreditna sredstva čija se kamata subvencionira investiraju na području Grada Karlovca,
da unatrag tri zadnje godine nisu ostvarili konstantni negativni financijski rezultat,
da nisu u postupku zatvaranja, stečaju, stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije,
da nemaju dospjele neplaćene obveze prema Gradu Karlovcu s bilo koje osnove i komunalnim tvrtkama u
vlasništvu Grada za komunalne usluge.
Pravo na subvenciju iz točke I ove Odluke ne mogu ostvariti poduzetnici koji u strukturi vlasništva imaju udjele
države, lokalne vlasti ili tvrtke u vlasništvu države i lokalnih vlasti.
III
Namjena kreditnih sredstava iz točke I ove Odluke je za:
nabavu obrtnih sredstava u cilju financiranja tekućeg poslovanja, jačanje solventnosti i održavanje tekuće
likvidnosti (kratkoročni krediti),
osiguranje trajnih obrtnih sredstava i investicijskih aktivnosti radi očuvanja radnih mjesta i povećanje broja
zaposlenih, povećanje izvoza i uvođenje novih tehnologija za postojeće ili nove programe (dugoročni krediti).
IV
Ovu mjeru Grad Karlovac će provoditi putem poslovnih banaka temeljem ugovora o poslovnoj suradnji.
Financijska sredstva za kreditiranje poduzetnika osigurat će poslovne banke.
Uvjet za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji je da poslovna banka ponudi povoljniju kamatnu stopu
odnosno nižu od uobičajene komercijalne utvrđene za namjene iz točke III ove Odluke iz razloga što će Grad
Karlovac uplatu subvencioniranih sredstava izvršiti do kraja tekuće godine u kojoj je kredit ugovoren za vraćanje
(kratkoročni krediti) ili iskorišten (dugoročni krediti).
Grad Karlovac će subvencionirati kamate za kredite odobrene:
u najmanjem iznosu od 40.000,00 kn i
najvišem iznosu od 500.000,00 kn.
Poslovne banke će internim aktom utvrditi ostale uvjete kreditiranja, a poduzetnici su dužni ispuniti sve uvjete za
ostvarivanje prava na subvenciju.
V
Pravo na subvenciju kamata po ovoj Odluci ostvaruju poduzetnici temeljem uvjetne odluke poslovne
banke, a po konačnoj odluci Povjerenstva za subvencioniranje kamata Grada Karlovca.
Poslovna banka je dužna uvjetne odluke s obrazloženjem i dodatnom dokumentacijom dostaviti
Povjerenstvu.
VI
U Povjerenstvo iz točke V ove Odluke imenuju se:
1. gđa. Marina Kolaković, za predsjednicu,
2. gđa. Ljubica Tržok, za zamjenicu predsjednice,
3. g. Stjepan Mrežar, za člana,
4. gđa. Andrea Vrbanek, za članicu,
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5. g. Kruno Šobot, za člana.
Zadaća Povjerenstva je kontinuirano zasjedanje i donošenje odluka temeljem uvjetnih odluka poslovnih banaka
sukladno odredbama ove Odluke i gospodarskom stanju u Gradu Karlovcu.
Opće i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za poduzetništvo i poljoprivredu.
U radu Povjerenstva obvezatno sudjeluje ovlašteni član poslovne banke koja je donijela uvjetnu odluku o
odobrenju kredita.
Povjerenstvo svoje odluke dostavlja poduzetniku i poslovnoj banci koja će voditi daljnji tijek realizacije
kredita.
VII
Sredstva za subvencioniranje kamata osigurat će se u Proračunu Grada u visini koja će ovisiti o
potrebama i mogućnosti izvršavanja Proračuna.
Visinu subvencioniranih sredstava po pojedinoj banci odredit će se ugovorom, a temeljem ponude banke
i raspoloživih sredstava te dinamike realizacije ove mjere po pojedinoj poslovnoj banci.
VIII
Zadužuje se Upravni odjel za poduzetništvo i poljoprivredu za provođenje ove Odluke.
IX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“.
GRADONAČELNIK
KLASA: 302-02/11-01/01
URBROJ: 2133/01-01/01-11-2
Karlovac, 22.04.2011.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.v.r.
157.
Na temelju članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 7/09), članka 2., 4. i 7.,
Odluke o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2011.,god. („Glasnik Grada Karlovca“ br. 14/10) i Odluke o
sufinanciranje projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2011. godini (KLASA: 322-01/11-01/2;
URBROJ: 2133/01-05-01/09-11-1 od 10.05.2011. god.), Gradonačelnik Grada Karlovca dana 10. lipnja 2011.
god. donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje
projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2011. godini
I
Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2011. godinu s pozicije R0197- „Tekuće
donacije u novcu - za udruge po natječaju“ odabranim projektima udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja kako
slijedi:
Tabela br. 1
ODOBRENA
R.br.
NAZIV UDRUGE
NAZIV PROJEKTA
SREDSTVA (u kn)
UDRUGA „UDOMI ME
„SIGURAN PRISTUP PSU I ODGOVORNO
1.
KARLOVAC“
UDOMITELJSTVO“
8.000,00
KINOLOŠKI ŠPORTSKI
Kampanja prema vlasnicima i ljubiteljima pasa
2.
KLUB, KARLOVAC
za odgovorno držanje i čišći grad „ INFO VODIČ 3.000,00
- ZA VLASNIKE PASA“
UDRUGA ZA DOBROBIT I
3.
ZAŠTITU ŽIVOTINJA
„UHVATI-STERILIZIRAJ - VRATI“
4.000,00
„MIJAU-KARLOVAC“
UKUPNO
15.000,00
II
Odobrena sredstva iz točke I ove Odluke, Upravni odjel za proračun i financije isplaćivat će na žiro-račun udruga,
temeljem naredbi za isplatu Upravnog odjela za poduzetništvo i poljoprivredu, a po zaključenju Ugovora s
odabranim udrugama temeljem ove Odluke.
III
Zadužuje se Upravni odjel za poduzetništvo i poljoprivredu za izradu ugovora o sufinanciranju projekata
iz točke I ove Odluke.
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IV
Ova Odluka objavit će se u službenom glasilu Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 322-01/11-01/2
URBROJ: 2133/01-01/01-11-8
Karlovac, 10. lipnja 2011. god.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.v.r.
158.
Na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09) članka 44. I 98. Statuta Grada
Karlovca („Glasnik“ Grada Karlovca br. 7/09) gradonačelnik grada Karlovca donio je 10.06.2011.god.
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2011.god.
I
Mijenja se točka III i glasi:
U Izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2011.god. (Rebalans I) planirani iznos od
420.000,00 kuna za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi raspoređuje se na sljedeći način:
1.

2.

Djelovanje Zajednice tehničke kulture
Rashodi za zaposlene
(plaća djelatnika , doprinosi i ostali rashodi za tajnicu i voditelja filmskih
projekata)

350.000,00
198.630,00

Materijalni rashodi

151.370,00

-Naknada troškova zaposlenima za prijevoz

9.000,00

-Rashodi za materijal i energiju ( rashodi za energiju, uredski materijal ,
materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i
prijevoza i komunalne usluge)

117.370,00

-Rashodi za usluge (knjigovodstvo, čišćenje prostora)
Rad udruga – klubova članica Zajednice tehničke kulture
UKUPNO

25.000,00
70.000,00
420.000,00

II
Ove Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2011.godinu objavit će se u
Glasniku grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/11-01/406
URBROJ: 2133/01-06-01/08-11-1
Karlovac, 10.06.2011.god.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

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