Izlazi prema potrebi

Broj 7.

Godina XLVII.

Karlovac, 20.srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC
Str.
123. ODLUKA

o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje,
distribucije i opskrbe toplinskom energijom za korisnike na području grada Karlovca

379.

124. ODLUKA

o odabiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje makadam površina na području
grada Karlovca na vrijeme od 1 (jedne) godine
380.

125. ODLUKA

o odabiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje asfaltnih površina na području
grada Karlovca na vrijeme od 1 (jedne) godine

126. ODLUKA

o odbiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu
grada Karlovca na vrijeme od 2 (dvije) godine

127. ODLUKA

380.

381.

o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika

382.

128. ODLUKA

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Karlovac

383.

129. ODLUKA

o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke

384.

130. ODLUKA

o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Karlovac

131. ODLUKA

384.

o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Četiri rijeke

384.

132. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Inkasator d.o.o. za 2011. godinu

385.

133. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Karlovački tjednik d.o.o. za 2011. godinu

385.

134. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Toplana d. o.o. za 2011. godinu

386.

135. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Hostel Karlovac d.o.o. za 2011. godinu

386.

136. ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2011. godinu

386.

137. RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora

387.

138. RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća „Zorin dom“

387.

o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava

388.

GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA
139. ODLUKA
140. ODLUKA

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8,
za nabavu specijalnog komunalnog vozila - autopodizača

141. ODLUKA

o davanju suglasnosti za nabavu kombiniranog dostavnog vozila za potrebe
Osnovne škole Dubovac

142. RJEŠENJE

390.

o imenovanju Povjerenstva za izbor idejnog rješenja Spomenika dobrovoljnim
davateljima krvi

143.PRAVILNIK

389.

390.

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Grada Karlovca

390.

OSTALO
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

144. OGLAS

o objavi Javne rasprave o prijedlogu DPU Groblja Jamadol

395.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA
123.
Na temelju članka 28. stavka 2. i 5. Zakona o energiji („Narodne novine“ br. 68/01, 117/04, 76/07,
152/08 i 127/10) i članka 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: 307-01/11-01/08, Ur.broj: 371-01/11-12 od 15. srpnja 2011. i Savjeta za
zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac Klasa:008-04/08-01/1, Ur.broj:2133/01-05/04-12/44 od 12.
srpnja 2012. godine, te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09)
Gradsko vijeće grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću
ODLUKU
O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA
USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I
OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM ZA KORISNIKE NA PODRUČJU
GRADA KARLOVCA
I
Ovom Odlukom određuju se visine tarifnih stavki u TARIFNOM SUSTAVU za usluge proizvodnje, distribucije i
opskrbe toplinskom energijom na području Grada Karlovca u sljedećim iznosima:
TARIFNE GRUPE (Tg)
( kategorija potrošnje)

Tg 1 – Industrija i poslovni
potrošači na centraliziranom
toplinskom sustavu

Tg 3 – Kućanstva na
centraliziranom toplinskom
sustavu
Tg 4 – Kućanstva na
područnim toplanama
(zasebnim kotlovnicama)

TARIFNI MODELI (TM)

TARIFNI ELEMENTI (Te)
Te 1 Energija
(kn/kwh)

Te 2 Snaga
(kn/ kw/mj)

Stara
visina

Nova
visina

Stara
visina

Nova
visina

0,41

0,50

22,00

37,10

0,41

0,50

22,00

0,31

0,38

22,00

24,70

TM 8 – zajedničko mjerilo

0,31

0,38

22,00

24,70

TM 9 – zasebno mjerilo

0,31

0,38

22,00

24,70

0,31

0,38

22,00

24,70

TM 1 –
Vrela/topla
zasebno
voda
mjerilo
TM 3 –
Vrela/topla
zajedničko
voda
mjerilo
TM 7 – zasebno mjerilo

37,10

TM 10 – zajedničko mjerilo

II
Visina tarifnih stavki iz točke I ove Odluke iskazane su bez pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost.
III
Ova Odluka stupa na snagu 01. kolovoza 2012. godine s primjenom od istog dana za sve tarifne kupce s
područja Grada Karlovca koji su korisnici usluga proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.
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: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-3
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
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124.
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04 i
178/04 ), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću
ODLUKU
o odabiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje makadam površina na području Grada Karlovca na vrijeme
od 1 (jedne) godine

I
Naručitelj radova: Grad Karlovac - Gradonačelnik
OIB: 25654647153
Način nabave: Javni natječaj (čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu).
Javni natječaj objavljen je u Karlovačkom tjedniku od 21.06. 2012.godine.
Predmet natječaja: Tekuće i investicijsko održavanje makadam površina na području Grada Karlovca.
Broj zaprimljenih ponuda: 2 (dvije).
II
Prihvatljive ponude u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu i raspisanog javnog natječaja utvrđuju se
ponude:
-

Niskogradnja d.o.o., Prilaz Kozjači 13, Karlovac
Arkada d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa

III
Prihvaća se Ponuda br. P-85/2012 od 06.07.2012. od tvrtke Arkada d.o.o. Kolodvorska 1ª, Diga Resa za
radove tekućeg i investicijskog održavanja makadam površina na području Grada Karlovca za iznos od
665.600,00 kn, odnosno 832.000,00 kuna sa PDV-om kao najpovoljnija po cijeni.
IV
Radovi iz toč. I. i III. ove Odluke financirati će se iz Proračuna grada Karlovca.
V
Sa tvrtkom Arkada d.o.o. Kolodvorska 1ª, Duga Resa zaključiti će se Ugovor o tekućem i investicijskom
održavanju makadam površina na području Grada na vrijeme od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora.
VI
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,prostorno uređenje i zaštitu okoliša da:
ovu Odluku dostavi ponuditeljima iz predmetnog natječaja,
izradi prijedlog Ugovora za Gradonačelnika na vrijeme od 1 godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike
Hrvatske u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-4
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
125.
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04 i
178/04 ), te Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću
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ODLUKU
o odabiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje asfaltnih površina na području Grada Karlovca na vrijeme
od 1 (jedne) godine
I
Naručitelj radova: Grad Karlovac - Gradonačelnik
OIB: 25654647153
Način nabave: Javni natječaj (čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu).
Javni natječaj objavljen je u Karlovačkom tjedniku br. 25 od 21.06. 2012.godine.
Predmet natječaja: Tekuće i investicijsko održavanje asfaltnih površina na području Grada Karlovca.
Broj zaprimljenih ponuda: 1 (jedna).
II
Prihvatljiva ponuda u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu i raspisanog javnog natječaja je ponuda:
- Arkada d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga Resa
III
Prihvaća se Ponuda br. P-84/2012 od 06.07.2012..god. od tvrtke Arkada d.o.o., Kolodvorska 1a, Duga
Resa za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja asfaltnih površina na području Grada Karlovca za iznos od
4.490.950,00 kn, odnosno 5.613.687,50 kuna sa PDV-om .
IV
Radovi iz toč. I. i III. ove Odluke financirati će se iz Proračuna grada Karlovca.
V
Sa tvrtkom Arkada d.o.o. Duga Resa zaključiti će se Ugovor o tekućem i investicijskom održavanju
asfaltnih površina na području Grada Karlovca na vrijeme od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora.
VI
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,prostorno uređenje i zaštitu okoliša da:
ovu Odluku dostavi ponuditeljima iz predmetnog natječaja,
izradi prijedlog Ugovora za Gradonačelnika na vrijeme od 1 godine.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike
Hrvatske u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-5
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
126.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04 i
178/04 ) te Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o odabiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Karlovca na
vrijeme od 2 (dvije) godine
I
Naručitelj radova: Grad Karlovac - Gradonačelnik
OIB: 25654647153
Način nabave: Javni natječaj (čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu).
Javni natječaj objavljen je u Karlovačkom tjedniku br 25 od 21.lipnja 2012.godine.
Predmet natječaja: Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Karlovca.
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Broj zaprimljenih ponuda: 1 ( jedna ).
II
Prihvatljiva ponuda u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu i raspisanog javnog natječaja je ponuda:
-Gramont Goršić građ.obrt, Karlovac
III
Prihvaća se Ponuda br. 10/12 od 05.07.2012.god. od tvrtke Gramont Goršić građevinski obrt, Turanj 48ª,
Karlovac za radove tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Grada Karlovca za
iznos od 2.959.827,15 kn, odnosno 3.699.783,92 kuna sa PDV-om..
IV
Radovi iz toč. I. i III. ove Odluke financirati će se iz Proračuna grada Karlovca.
V
Sa Gramont –Goršić, građevinskim obrtom Karlovac zaključiti će se Ugovor o tekućem i investicijskom
održavanju građevinskih objekata u vlasništvu Grada na vrijeme od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora.
VI
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,prostorno uređenje i zaštitu okoliša da:
ovu Odluku dostavi ponuditeljima iz predmetnog natječaja,
izradi prijedlog Ugovora za Gradonačelnika na vrijeme od 2 godine.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike
Hrvatske u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-6
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
127.

Na temelju članka 10. st. 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 28/10), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca
07/09) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca
(Glasnik Grada Karlovca broj 10/10), donesenoj na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj 03.
rujna 2010. godine, u članku 2. u tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA,
brišu se točke 3. i 4.
Članak 2.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA iza rednog broja 2.
„unutarnji revizor“, dopunjuje se tablica rednim brojem 3. „viši stručni suradnik za protokol Gradonačelnika i
odnose s javnošću“, klasifikacijski rang radnog mjesta: 6, koeficijent: 2,99.
Članak 3.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA iza rednog broja 3. „
viši stručni suradnik za protokol Gradonačelnika i odnose s javnošću“ dopunjuje se tablica rednim brojem 4. „viši
stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću“, klasifikacijski rang radnog mjesta: 6, koeficijent: 2,70.
Članak 4.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA iza rednog broja iza
rednog broja 14. „referent za administrativne poslove komunalnog redarstva i mjesne samouprave“ dopunjuje se
tablica rednim brojem 15. i glasi: „viši referent za zaštitu i spašavanje“, klasifikacijski rang radnog mjesta: 9,
koeficijent: 2,20.
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Članak 5.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE, iza rednog broja 2. „
pomoćnik pročelnika“ dopunjuje se tablica rednim brojem 2. a „viši stručni suradnik za informatičke poslove“,
klasifikacijski rang radnog mjesta: 6, koeficijent: 2,70.
Članak 6.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE, iza rednog broja 8. „ viši
stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda“ dopunjuje se tablica rednim brojem 8.a „viši stručni suradnik za
lokalnu riznicu“, klasifikacijski rang radnog mjesta: 6, koeficijent: 2,99.
Članak 7.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, briše se točka 14. „stručni suradnik za gradnju i održavanje kulturnih ustanova
i osnovnih škola“.
Članak 8.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU mijenja se naziv
radnog mjesta pod rednim brojem 2. „pomoćnik pročelnika“ i sada glasi: „pomoćnik pročelnika za
poduzetništvo, turizam i poljoprivredu“.
Članak 8.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU, iza radnog
mjesta pod brojem 2. „pomoćnik pročelnika za poduzetništvo, turizam i poljoprivredu“, dopunjuje se tablica rednim
brojem 2.a
„ pomoćnik pročelnika za europske integracije“, klasifikacijski rang radnog mjesta 2., koeficijent 4,60.
Članak 9.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU, iza radnog
mjesta pod brojem 2.a „pomoćnik pročelnika za europske integracije“, dopunjuje se tablica rednim brojem 2.b „
administrativni tajnik“, klasifikacijski rang radnog mjesta 11., koeficijent 1,80.
Članak 10.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, iza rednog broja 5. „viši
stručni suradnik za školstvo“ dopunjuje se tablica rednim brojem 5.a „viši stručni suradnik za planiranje i
praćenje proračuna proračunskih korisnika“, klasifikacijski rang radnog mjesta 6., koeficijent 2,70.
Članak 11.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI iza rednog broja 5.a „viši
stručni suradnik za planiranje i praćenje proračuna proračunskih korisnika“ i dopunjuje se tablica rednim broj 5.b
„stručni suradnik za gradnju i održavanje kulturnih ustanova i osnovnih škola“, klasifikacijski rang radnog
mjesta 8., koeficijent 2,31.
Članak 12.
U tabelarnom prikazu UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI mijenja se koeficijent na
radnom mjestu pod rednim brojem 9. „viši stručni suradnik za udruge civilnog društva, šport i tehničku kulturu“ i
glasi: „2,70“.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-7
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
128.
Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću
O DLUKU
I.
Daje se suglasnost na tekst Statuta Dječjeg vrtića Karlovac kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove
Odluke i čini njezin sastavni dio.
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II.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će
se pohraniti uz izvornik ove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-8
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
129.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću
O D L U K U
I.
Daje se suglasnost na tekst Statuta Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu
ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
II.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Statuta neće se objaviti, nego će
se pohraniti uz izvornik ove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-9
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
130.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću
O D L U K U
I.
Daje se suglasnost na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Karlovac kako
stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
II.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Pravilnika neće se objaviti, nego će
se pohraniti uz izvornik ove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-10
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
131.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeću
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O DLUKU
I.
Daje se suglasnost na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“
kako stoji u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
II.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku grada Karlovca, a izvornik teksta Pravilnika neće se objaviti, nego će
se pohraniti uz izvornik ove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-11
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
132.
Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeći
Z A K L JU Č A K
I.
Prihvaća se Izvješće o radu gradske tvrtke Inkasator d.o.o. za 2011. godinu, u tekstu koji se nalazi u
prilogu ovog Zaključka, a koji su vijećnici dobili sa pozivom za 29. sjednicu Gradskog vijeća grada Karlovca.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a tekst Izvješća odlaže se uz izvornik i neće se
objavljivati.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-12
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
133.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja2012. godine donijelo sljedeći
Z A K L JU Č A K
I.
Prihvaća se Izvješće o radu gradske tvrtke „Karlovački tjednik“ d.o.o. za 2011. godinu, u tekstu koji se
nalazi u prilogu ovog Zaključka, a koji su vijećnici dobili sa pozivom za 29. sjednicu Gradskog vijeća grada
Karlovca.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a tekst Izvješća odlaže se uz izvornik i neće se
objavljivati.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-13
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
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134.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko
vijeće grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeći
Z A K L JU Č A K
I.
Prihvaća se Izvješće o radu gradske tvrtke Toplana d.o.o. za 2011. godinu, u tekstu koji se nalazi u
prilogu ovog Zaključka, a koji su vijećnici dobili sa pozivom za 29. sjednicu Gradskog vijeća grada Karlovca.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a tekst Izvješća odlaže se uz izvornik i neće se
objavljivati.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-15
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
135.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeći
Z A K L JU Č A K
I.
Prihvaća se Izvješće o radu gradske tvrtke „Hostel Karlovac“ d.o.o. za 2011. godinu, u tekstu koji se
nalazi u prilogu ovog Zaključka, a koji su vijećnici dobili sa pozivom za 29. sjednicu Gradskog vijeća grada
Karlovca.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a tekst Izvješća odlaže se uz izvornik i neće se
objavljivati.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-16
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v.r.
136.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09)
Gradsko vijeće grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeći
Z A K L J U Č A K
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Karlovačke športske zajednice za 2011. 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.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-17
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
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Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
137.
Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. 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 Marijana Stavljenića, kojeg se
razrješuje, imenuje se Irena Galović, dipl.oec..
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-17
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
138.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće
grada Karlovca je na 29. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2012. godine donijelo sljedeće
R J E Š E N J E
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća „Zorin dom“

I.
U Rješenju donesenom na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 19. studenog 2009. godine, KLASA:
021-05/09-01/5, Ur. broj: 2133/01-11-01/10 -09-31, mijenja se točka I na sljedeći način:
1. U Kazališno vijeće „Zorin doma“ umjesto dosadašnjeg člana Marijana Stavljenića, kojeg se razrješuje,
imenuje se Rudolf Štapek, prof..
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Glasniku grada Karlovca.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2133/01-01/04-12-18
Karlovac, 19. srpnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik,v.r.
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GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA

139.
Na temelju članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 7/09), članka 2.,4. i 7.
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu ("Glasnik Grada Karlovca" br. 14/11) i Odluke o
sufinanciranju projekata poduzetništva za žene u 2012.godini KLASA: 302-02/12-02/4, URBROJ:2133/01-05/412-1 od 16. svibnja 2012.g. Gradonačelnik Grada Karlovca donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
I
Na temelju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, putem Javnog poziva za podnošenje
zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinancirnje projekata poduzetništva za žene u 2012.
godini, a prema Zaključku Povjerenstva za sufinanciranje projekata sufinancirat će se zahtjevi poduzetnica kako
slijedi:

Rb
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Podaci o podnositelju
Ugostiteljski obrt Kovač,
Banija 129, Karlovac,
vl. Željana Matan
Frizerski obrt Andreja, Grgura
Ninskog 6, Karlovac,
vl. Andreja Petrić
TD sitotisak tampontisak, obrt,
Orlovačka 9, Karlovac,
vl. Ljiljana Šabić
Blanka lux d.o.o., Trg Josipa
Broza 4, Karlovac,
vl. Irma Rubil-Jonatan
Knjigovovodstveni obrt Jurčić,
Gornje Stative 59, Karlovac
vl. Kristina Jurčić
Frizerski obrt CUT,
Sarajevska 8b, Karlovac,
vl. Nikolina Ulaković
Modni salon IGLA, obrt,
Smičiklasova 5c, Karlovac,
vl.(zajednički obrt): Suzana
Jarnević i Vesna Pavličić
MB-alati, proizvodnja, servis i
prodaja, obrt, Selce 9a,
Karlovac,
vl. Marijana Vojak
Cvjećarsko trgovački obrt
LORENA, Trg J. Broza 4,
Karlovac,
vl. Anamari Manev
Marsi d.o.o., Kovačićevo brdo
12, Karlovac,
vl. Biljana Bekić

Moguća namjena sredstava potpore
- stolice za sjedenje,
- tapeciranje namještaja
- radna odjeća,
- tapison,
- zavjesa za prozor,
- alati i oprema za obavljanje frizerske djelatnosti,
- računalo, računalni programi, pisač i ladica za novac
(POS kasa),
- računalo,
- pisač,
- SW za graf. dizajn,
- uređaji za pedikuru, pedik.kadica
- klima uređaj,
- edukacija alessandro, edukacija body piercing,
- oblikovanje promidžbenih materijala
- prijenosno računalo i SW,
- pisač
- oprema za frizersku djelatnost (praonik, stolica,
kolica)

Iznos
sufinanciranja

5.000,00

8.000,00

6.000,00

5.500,00

7.000,00

7.000,00

- sistem za glačanje i krojačke škare
3.500,00

- aparati i alati za obradu metala

- police za poslovni prostor
- rasvjeta
- nabava informatičke opreme i opreme za
prezentacije,
- oprema za poslovni prostor (namještaj i slično),
- stručno usavršavanje, certificiranje,

30.000,00

8.000,00

20.000,00

100.000,00

UKUPNO
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Zahtjevi poduzetnica iz prethodnog stavka financirat će se iz Proračuna Grada Karlovca za 2012. g.
("Glasnik Grada Karlovca" br. 14/11 i 05/12) s pozicije R0215 - "Subvencije za projekte poduzetništva za žene-po
natječaju".
Isplata sredstava obavit će se nakon sklapanja ugovora sa svakim pojedinim korisnikom subvencije.
II
Zadužuje se Upravni odjel za poduzetništvo i poljoprivredu na:
- izradu ugovora za sufinanciranje iz točke I,
- izradu izviješća o provedenom sufinanciranju.
III
Ova Odluka objavit će se u službenom glasilu Grada Karlovca.
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO
I POLJOPRIVREDU
KLASA: 302-02/12-02/4
URBROJ: 2133/01-05/4-12-5
Karlovac, 20. lipnja 2012.g.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

140.
Na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08), članka 35. Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu („Glasnik Grada Karlovca“ br.14/11) i članka 44. Statuta
Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 7/09) Gradonačelnik Grada Karlovca je 05.07.2012. godine donio
O D L U K U
I
Daje se suglasnost trgovačkom društvu ČISTOĆA d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, za nabavu
specijalnog komunalnog vozila - autopodizača, putem financijskog leasinga kod HYPO-LEASING STAIERMARK
d.o.o. Zagreb, Garićgradska 18, pod sljedećim uvjetima:
1. Iznos zaduženja:
2. Vrsta zaduženja:
3. Cijena vozila bez PDV-a:
4. Iznos PDV-a:
5. Cijena vozila s PDV-om:
6. Učešće u visini 30% bruto vrijednosti:
7. Mjesečna rata na 60 mjeseci:
8. Jednokratni trošak obrade:
9. Ukupno leasing na 60 mjeseci:

143.048,46 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti
financijski leasing
104.497,40 EUR-a
26.124,35 EUR-a
130.621,75 EUR-a
26.124,35 EUR-a
1.937,85 EUR-a
653,11 EUR-a
143.048,46 EUR-a

II
Financijska sredstva iz točke 1. ove Odluke iskoristit će se za nabavu specijalnog komunalnog vozila autopodizača ukupne mase 18 tona.
III
Obvezuje se Čistoća d.o.o. Karlovac da u ugovorenim rokovima osigura financijska sredstva za
pravovremeno plaćanje dospjelih obaveza.
IV
Zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije da o izdanoj suglasnosti izvijesti Ministarstvo financija
RH.
V
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“.
GRADONAČELNIK
KLASA: 403-07/12-01/02
UR.BROJ: 2133/01-03/02-12-2
Karlovac, 05.07. 2012.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.
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141.

Na temelju članka 44. i članka 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09)
gradonačelnik grada Karlovca donio je dana 09.07.2012. godine sljedeću
ODLUKU
o davanju suglasnosti za nabavu kombinirinaog dostavnog vozila za potrebe
Osnovne škole Dubovac
I
Daje se suglasnost za nabavu kombiniranog dostavnog vozila za potrebe Osnovne škole Dubovac.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasnku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/12-01/486
URBROJ: 2133/01-06-01/03-12-1
Karlovac, 09.07.2012.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

142.

Na temelju članka 44. i 98. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca br. 07/09), Gradonačelnik
grada Karlovca je dana 09. srpnja 2012. godine donio sljedeće:
R J E Š E NJ E

I
U Povjerenstvo za izbor idejnog rješenja Spomenika dobrovoljnim davateljima krvi imenuju se:
1. Nikola Rogoz, predsjednik
2. Hrvojka Božić, zamjenica predsjednika
3. Branka Hastor, za člana
4. Marijan Hrovat, za člana
5. Mile Budlimija, za člana
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA:020-04/12-01/501
URBROJ: 2133/01-07-01/03-12-1
Karlovac, 09. srpnja 2012. godine

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.,v.r.

143.

Temeljem članka 4. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), članka 44. i članka 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada
Karlovca broj 7/09 i 08/09), nakon savjetovanja sa Sindikatom, Gradonačelnik Grada Karlovca dana 17. srpnja
2012. godine donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca
Članak 1.
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca, koji je donio Gradonačelnik Grada Karlovca
20. kolovoza 2010. godine, objavljen u Glasniku Grada Karlovca broj 9/10, te Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca od 17. veljače 2011. i 25. srpnja 2011. godine mijenja
se i dopunjuje na sljedeći način:
U članku 1., u tablici pod rednim brojem 1. „UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA“,
brišu se radna mjesta pod brojem 3. - „ viši savjetnik Gradonačelnika za upravljanje projektima“ i pod rednim
brojem 4. - „viši savjetnik Gradonačelnika za socijalnu problematiku“.

390

Članak 2.
U članku 1., u tablici pod rednim brojem 1. „UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA“,
mijenja se broj izvršitelja radnog mjesta pod rednim brojem 7. - „viši stručni suradnik za pristup informacijama i
javnost rada“ i sada glasi: „1“.
Članak 3.
U članku 1., u tablici pod rednim brojem 1. „UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA“, iza
radnog mjesta pod rednim brojem 2. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 3. i glasi:
„Viši stručni suradnik za protokol Gradonačelnika i odnose s javnošću
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina II/ viši stručni suradnik/- klasifikacijski rang 6,
- standardna mjerila: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili novinarske struke, znanje njemačkog ili
engleskog jezika, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na
PC-u, položen državni stručni ispitOpis poslova radnog mjesta:
- obavlja najsloženije protokolarne poslove za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika
- ostvaruje suradnju s tijelima državne uprave i regionalne i lokalne samouprave u području protokola
Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika
- izrađuje planove i izvješća u svezi s protokolarnim obvezama Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika
- organizira i vodi konferencije za javne medije
- prati stanje u području protokola i propisa vezanih uz ovu problematiku
- priprema tekstove za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika
- koordinira prikupljanje informacija o radu gradske uprave
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika“.
Članak 4.
U članku 1., u tablici pod rednim brojem 1. „UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA“, iza
radnog mjesta pod rednim brojem 3. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 4. i glasi:
„Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina II/ viši stručni suradnik/- klasifikacijski rang 6,
- standardna mjerila: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili novinarske struke, znanje njemačkog ili
engleskog jezika, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na
PC-u, položen državni stručni ispit
Opis poslova radnog mjesta:
obavlja složene protokolarne poslove za potrebe Grada, osim protokola Gradonačelnika
ostvaruje suradnju s tijelima državne uprave i regionalne i lokalne samouprave u području protokola
osim protokola Gradonačelnika
organizira i vodi konferencije za javne medije
prati stanje u području protokola i propisa vezanih ovu problematiku
priprema tekstove za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika
koordinira prikupljanje informacija o radu gradske uprave
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika“.
Članak 5.
U članku 1., u tablici pod rednim brojem 1. „UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA“, iza
radnog mjesta pod rednim brojem 14. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 15. i glasi:
„Viši referent za zaštitu i spašavanje
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina III/ viši referent/- klasifikacijski rang 9,
- standardna mjerila: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik sigurnosti i zaštite, najmanje 1 godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u, položen državni stručni ispit
Opis poslova radnog mjesta:
- prati propise iz područja zaštite i spašavanja i poduzima mjere za njihovo provođenje
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- prati propise iz područja vatrogastva i zaštite od požara i poduzima mjere za njihovo provođenje
- prati rad JVP I VZ Grada Karlovca
- radi na planiranju i provođenju projekata
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i savjetnika za komunalno redarstvo i vatrogastvo.“
Članak 6.
U tablici pod rednim brojem 2. - „UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE“ u Odsjeku za proračun i
financije, iza radnog mjesta pod rednim brojem 8. dodaje se novo radno mjesto pod brojem 8. a i glasi:
„Viši stručni suradnik za lokalnu riznicu
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina II/ viši stručni suradnik/- klasifikacijski rang 6,
- standardna mjerila: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 2 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u, položen državni stručni ispit.
Opis poslova radnog mjesta:
prikuplja podatke, zahtjeve i drugu dokumentaciju proračunskih korisnika za pripremu proračuna
izrađuje nacrte i prijedloge proračuna te kontrolira prijedloge rashoda proračunskih korisnika
kontrolira prijedloge vlastitih prijedloga proračunskih korisnika za proračun Grada
prati i analizira izvršenje i naplatu vlastitih prihoda proračunskih korisnika Kontrolira zahtjeve
proračunskih korisnika za isplate iz proračuna Grada putem lokalne riznice
obavlja proračunski nadzor zakonitosti i namjenskog trošenja proračunskih sredstava kojima raspolažu
proračunski korisnici
sudjeluje u pripremi akata za provedbu lokalne riznice
prati zakone i propise
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, pomoćnika pročelnika i voditelja odsjeka.“
Članak 7.
U tablici pod rednim brojem 2. - „UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE“, iza radnog mjesta pod
rednim brojem 2. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 2. a i glasi:
„Viši stručni suradnik za informatičke poslove
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina II/ viši stručni suradnik/- klasifikacijski rang 6,
- standardna mjerila: magistar struke ili stručni specijalist informatičke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima u struci, znanje rada na računalnim sustavima, položen državni stručni ispit.
Opis poslova radog mjesta:
- obavlja najstručnije poslove obrade informacijsko-dokumentacijskog sustava
- surađuje u izradi najsloženijih informatičkih projekata, programskih rješenja i informatičkih modela
- brine o funkcioniranju informatičkog sustava i pripadnih sklopova (računala, računalne mreže, programska
rješenja)
- pruža stručnu pomoć korisnicima informatičkih resursa
- oblikuje i upravlja djelovanjem informacijskih usluga
- upravlja sustavima elektroničke pošte i razmjene elektroničkih (digitalnih) dokumenata
- uspostavlja i upravlja sustavima baze podataka
- obavlja najstručnije poslove potrebne za djelotvornost informatičkog sustava
- radi na planiranju i provođenju projekata
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika Odjela“
Članak 8.
U tablici pod rednim brojem 3. - „UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA“, briše se radno mjesto pod rednim brojem 14. „Stručni suradnik za gradnju i
održavanje kulturnih ustanova i osnovnih škola“.
Članak 9.
U tablici pod rednim brojem 3. - „UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA“, na radnom mjestu pod rednim brojem 12. „Viši stručni suradnik za gradnju“,
mijenja se broj izvršitelja i sada glasi: „3“.
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Članak 10.
U tablici pod rednim brojem 4. - „UPRAVNI ODJEL ZA PODUZENTIŠTVO I POLJOPRIVREDU“ mijenja se
naziv radnog mjesta pod rednim brojem „2. Pomoćnik pročelnika“ i sada glasi: „Pomoćnik pročelnika za
poduzetništvo, turizam i poljoprivredu“.
Članak 11.
U tablici pod rednim brojem 4. - „UPRAVNI ODJEL ZA PODUZENTIŠTVO I POLJOPRIVREDU“, iza
radnog mjesta pod rednim brojem 2. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 2. a i glasi:
„Pomoćnik pročelnika za europske integracije
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina I/viši rukovoditelj/- klasifikacijski rang 2,
- standardna mjerila: magistar struke ili stručni specijalist prirodne ili društvene struke, najmanje 5 godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u, položen državni stručni ispit.
Opis poslova radnog mjesta:
- planira, vodi i koordinira povjerene poslove iz nadležnosti Odjela
- prati i proučava propise iz područja europskih integracija
- osigurava pravilnu primjenu propisa i mjera, te daje smjernice u rješavanju strateški važnih zadataka
- koordinira projekte iz područja europskih integracija sa gradskim upravnim tijelima
- koordinira gradske projekte sa županijskom i državnom razinom
- obavlja najsloženije poslove u pripremi projekata i programa
- koordinira poslove vezane za pred pristupne fondove
- radi na planiranju i provođenju projekata
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika.“
Članak 12.
U tablici pod rednim brojem 4. - „UPRAVNI ODJEL ZA PODUZENTIŠTVO I POLJOPRIVREDU“, iza
radnog mjesta pod rednim brojem 2. a, dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 2. b i glasi:
„Administrativni tajnik
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina III/referent/- klasifikacijski rang 11,
- standardna mjerila: SSS upravne ili ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima u struci, poznavanja rada na PC-u, položen državni stručni ispit
Opis poslova radnog mjesta:
- obavlja uredske i daktilografske poslove za potrebe Odjela
- vodi evidenciju iz djelatnosti poslova koje obavlja
- piše po diktatu, vrši prijepis rukopisa i drugih tekstova, piše i prepisuje zapisnike
- vodi evidenciju o korištenju godišnjeg odmora, izostanaka i o istom izrađuje izvješća
- vodi evidenciju o sitnom inventaru i stručnoj literaturi
- radi na provođenju projekata
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika“.
Članak 13.
U tablici pod rednim brojem 4. - „ UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU“
dopunjuju se standardna mjerila na radnom mjestu pod rednim brojem 5. „savjetnik za europske integracije“ time
da prva alineja standardnih mjerila glasi: „magistar struke ili stručni specijalist prirodne, društvene ili tehničke
struke“.
Članak 14.
U tablici pod rednim brojem 5. - „UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI“, iza radnog mjesta
pod radnim brojem 5., dodaje se novo radno mjesto 5. a i glasi:
„Viši stručni suradnik za planiranje i praćenje proračuna proračunskih korisnika
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina II/viši stručni suradnik/- klasifikacijski rang 6,
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- standardna mjerila: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u, položen državni stručni ispit.
Opis poslova radnog mjesta:
- prati proračunske pozicije proračunskih korisnika raspoređene u Odjelu za društvene djelatnosti
- prikuplja podatke, zahtjeve i drugu dokumentaciju korisnika proračunskih pozicija raspoređenih u Odjelu
- prikuplja i usklađuje podatke od korisnika za izvješća od korisnika proračunskih pozicija raspoređenih u
Odjelu
- prati zakone i druge propise
- izrađuje nacrte dokumenata iz svojeg područja rada
- radi na planiranju i provođenju projekata i obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika
pročelnika“.
Članak 15.
U tablici pod rednim brojem 5. - „UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI“, iza radnog mjesta
pod rednim brojem 5. a, dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 5. b i glasi:
„Stručni suradnik za gradnju i održavanje kulturnih ustanova i osnovnih škola
- broj izvršitelja 1,
- kategorija/podkatekorija/razina III/stručni suradnik/- klasifikacijski rang 8
- standardna mjerila: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke, najmanje 3 godine radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u, položen državni stručni ispit.
Opis poslova radnog mjesta:
- sudjeluje u pripremi dokumentacije za natječaje za projektiranje i izvođenje radova na objektima javnih
ustanova kulture i osnovnog školstva
- provodi gradski nadzor nad izvođenjem radova na objektima javnih ustanova kulture i osnovnog školstva
- izrađuje nacrte akata iz svog djelokruga rada
- priprema stručne materijale, izvješća i analize
- radi na planiranju i provođenju projekata
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika“.
Članak 16.
U preostalom tekstu Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca se ne mijenja.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca
stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 020-04/12-01/482
URBROJ: 2133/01-07-07/05-12-4
Karlovac, 18. srpnja 2012.
GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof.
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OSTALO

144.
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Temeljem članaka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09,55/11,90/11 i
50/12) i zaključka Gradonačelnika (Klasa:020-04/12-01/520, Urbroj:2133/01-04/19-12-02 od 18.07.2012),
objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU
DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJA JAMADOL
1.

Javna rasprava trajat će od 06.08.2012.godine do 04.09.2012.godine.
Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 9,00 do
15,00 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, prizemlje.

2.

Javno izlaganje održat će se 21.08.2012.godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca,
Banjavčićeva br.9.

3.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji:
- nadležna tijela i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i
dokumente za izradu prijedloga plana uređenja iz svog djelokruga, te tijela jedinica lokalne i područne
samouprave, trebaju dostaviti svoja pisana očitovanja do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom,
smatrat će se da nemaju primjedbi.
- građani i udruge imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u
knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom
javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davati primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili
uputiti nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
Očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno
04.09.2012.godine.
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko, s adresom podnositelja, potpisani imenom i prezimenom,
te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Banjavčićeva ul. 9, Karlovac. U protivnom, neće se
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

4.

Prijedlog Detaljnog plana uređenja Groblja Jamadol dostupan je i na web stranici www.karlovac.hr
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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 prevne poslove
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