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Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1.
Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne
novine 46/22) i članka 35. Statuta Karlovačke
županije (Glasnik Karlovačke županije 17/21),
županica donosi sljedeći :

I ŽUPAN
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20), članka 23. stavak 2. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“ broj 16/19) i članka 35. Statuta Karlovačke
županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/21),
županica Karlovačke županije donosi
ODLUKU
O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE
OD TUČE ZA GRAD OZALJ I OPĆINU
DRAGANIĆ
I.
Proglašavam prirodnu nepogodu za Grad
Ozalj te Općinu Draganić zbog vremenske nepogode
uzrokovane tučom, koja je na navedenom području
nanijela velike štete na poljoprivredi, prometnoj
infrastrukturi, stambenim i gospodarskim objektima
dana 02.06.2022. godine.
II.
Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se
Gradsko/Općinsko povjerenstvo unijeti prve procjene
štete u Registar šteta u roku 15 dana od dana
donošenja ove Odluke o proglašenju prirodne
nepogode.
III.
Zadužuju se Gradsko/Općinsko povjerenstvo
za procjenu štete od prirodnih nepogoda, da konačnu
procjenu štete prijavi Županijskom povjerenstvu
putem Registra šteta u roku od 50 dana od dana
proglašenja
prirodne
nepogode.
Županijsko
povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno
izvješće o šteti za područje županije.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke
županije“.
KLASA: 920-11/22-01/3
UR.BROJ: 2133-01-01/02-22-01
Karlovac, 06.06.2022.
ŽUPANICA
Martina Furdek – Hajdin, dipl. ing. arh.
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PRAVILNIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG
PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I
POSTUPKU IMENOVANJA POVJERLJIVE
OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA U
KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja
povjerljive osobe i njezina zamjenika u Karlovačkoj
županiji (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se
postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u
Karlovačkoj županiji, prava osoba u postupku
prijavljivanja, obveze Karlovačke županije u vezi s
prijavom nepravilnosti te postupak imenovanja
povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti
i njenog zamjenika.
Članak 2.
Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno
značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Značenje izraza u ovom Pravilniku
Članak 3.
U ovome Pravilniku pojedini pojmovi imaju
sljedeće značenje:
1. nepravilnost su radnje ili propusti koji su
protupravni i odnose se na područje primjene i
propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti
prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon), ili su
u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa
2. informacije o nepravilnostima su informacije,
uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili
mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su
vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili
je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti
raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u
kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom
okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih
nepravilnosti
3. prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja
prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima
je saznala u svom radnom okruženju
4. prijava ili prijaviti je usmeno ili pisano prenošenje
informacija o nepravilnostima
5. radno okruženje su profesionalne aktivnosti u
Karlovačkoj županiji u okviru kojih, neovisno o
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prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o
nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle
doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti,
uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu
prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.
Takve aktivnosti posebno uključuju:
a) osobe u radnom odnosu
b) osobe koje na bilo koji način sudjeluju u
djelatnostima Karlovačke županije (rad izvan radnog
odnosa, volontiranje, obavljanje dužnosti, ugovore o
djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima
zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo
sudjelovanje u djelatnostima i poslovima Karlovačke
županije)
6. poslodavac u smislu ovog Pravilnika je Karlovačka
županija, kod kojega je prijavitelj nepravilnosti u
službi, odnosno obavlja profesionalne aktivnosti u
radnom okruženju
7. povezane osobe su:
a) pomagači prijavitelja nepravilnosti
b) srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s
prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti
osvetu u radnom okruženju
c) pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja
nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili
s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u
radnom okruženju
8. osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili
propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili
vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a
uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu
prijavitelju
9. povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod
poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od
strane
poslodavca
radi
zaprimanja
prijava
nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja
postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti
10. prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili
pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom
razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna
za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba
11. daljnje postupanje je svaka radnja koju je
primatelj prijave nadležan za ispitivanje nepravilnosti
po sadržaju prijave nepravilnosti poduzeo radi
procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi,
rješavanja prijavljene nepravilnosti
12. povratna informacija je pružanje informacija
prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim
daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje
postupanje
13. pomagač prijavitelju nepravilnosti je fizička
osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u
postupku prijavljivanja u radnom okruženju.
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Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti
i pokretanja zlonamjernih postupaka i zabrana
osvete
Članak 4.
Poslodavac ne smije sprječavati ili pokušati
sprječavati prijavljivanje nepravilnosti, ni pokretati
zlonamjerne
postupke
protiv
prijavitelja
nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i
njezinih zamjenika.
Poslodavac se ne smije osvećivati,
pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju
nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj
osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja
nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.
Osvetom iz članka 3. stavka 1. točke 8.
ovoga Pravilnika osobito se smatraju postupci:
a) privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili
jednakovrijednih mjera
b) degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za
napredovanje
c) prijenosa dužnosti, poslova, promjene mjesta rada,
smanjenja plaće, promjene radnog vremena
d) uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
e) negativne ocjene rada ili preporuke za
zapošljavanje
f) nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora
ili druge sankcije, uključujući financijsku sankciju
g) prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja
h) diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili
nepravednog tretmana
i) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene
j) druge primjenjive osvete iz Zakona.
Odredbe općeg ili pojedinačnog akta
poslodavca te pravnog posla kojima se propisuje
zabrana prijavljivanja nepravilnosti ili se poslodavac
osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi
zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog
razotkrivanja nemaju pravni učinak.
Odgovornost prijavitelja nepravilnosti u slučaju
prijavljivanja
Članak 5.
Ako osobe iz radnog okruženja iz članka 3.
stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika prijave
informacije o nepravilnostima ili javno razotkriju
informacije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom,
ne smatra se da su prekršile bilo kakvo ograničenje u
vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne
snose odgovornost u pogledu takve prijave ili javnog
razotkrivanja pod uvjetom da su imale opravdan
razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje
tih informacija bili nužni radi razotkrivanja
nepravilnosti na temelju Zakona i ovoga Pravilnika.
Prijavitelji ne snose odgovornost u pogledu
stjecanja prijavljenih informacija ili pristupa njima,
osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavlja
samostalno kazneno djelo, sukladno zakonu.
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odgovarajućim zaštitnim mjerama na temelju
primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog
zakonodavstva. Osoba ili tijelo koje otkriva identitet
prijavitelja obavještava ga prije otkrivanja njegova
identiteta, osim ako bi se takvom informacijom
ugrozile povezane istrage ili sudski postupci.
Prilikom obavješćivanja nadležno tijelo ili osoba
prijaviteljima šalje pisanu obavijest s razlozima za
otkrivanje povjerljivih podataka.
Odredbe stavka 1. ovoga članka koje se
odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se
i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI,
POVJERLJIVIH OSOBA I NJIHOVIH
ZAMJENIKA TE POVEZANIH OSOBA
Pravo na zaštitu
Članak 6.
Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na zaštitu
identiteta i povjerljivosti i drugu zaštitu u skladu sa
Zakonom.
Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz
stavka 1. ovoga članka ako učini vjerojatnim da je
prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se
prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem
nepravilnosti.
Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju
pravo na zaštitu iz stavka 1. ovoga članka ako učine
vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana
osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja
prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po
zaprimljenoj prijavi.
Uvjeti za zaštitu prijavitelja
Članak 7.
Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na
zaštitu predviđenu Zakonom ako su imali opravdan
razlog vjerovati da su prijavljene ili javno
razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u
trenutku prijave ili razotkrivanja, da su te informacije
obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su
podnijeli prijavu u skladu s odredbama Zakona i
ovoga Pravilnika sustavom unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost.
Osobe koje su anonimno prijavile ili javno
razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje
ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je
identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo
na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele
anonimno.
Zaštita identiteta
Članak 8.
Identitet prijavitelja, odnosno podaci na
osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi
podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti
dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za
primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te isti
moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj
nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, identitet
prijavitelja i sve ostale informacije iz stavka 1. ovoga
članka mogu se otkriti samo ako je to nužna i
razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske
unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga
nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, među
ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.
Otkrivanja izvršena na temelju iznimke
predviđene stavkom 2. ovoga članka podliježu
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Obrada osobnih podataka
Članak 9.
Svaka obrada osobnih podataka u skladu sa
Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući razmjenu
ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima,
obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske
unije i propisima kojim se regulira zaštita osobnih
podataka.
Osobni podaci koji očito nisu relevantni za
postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili
se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne
odgode.
Zaštita povjerljivosti
Članak 10.
Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi
nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i
svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po
prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje
sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u
druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno
daljnje postupanje.
III.

POSTUPAK UNUTARNJEG
PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I
POSTUPANJE PO PRIJAVI
Prijava nepravilnosti
Članak 11.
Postupak
unutarnjeg
prijavljivanja
nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave
povjerljivoj osobi.
Prijava nepravilnosti može se podnijeti u
pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje
svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis.
Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom
ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev
prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.
Prijava nepravilnosti podnesena pisanim
putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.
Radi
lakšeg
postupanja
prijavitelja
nepravilnosti, na mrežnim stranicama Karlovačke
županije dostupan je obrazac za prijavljivanje koji je
sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1).
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Prijava nepravilnosti sadrži podatke o
prijavitelju
nepravilnosti,
nazivu
poslodavca
prijavitelja, podatke o prijavljenoj osobi i/ili osobama
ili tijelu, informacije o nepravilnostima i opis
nepravilnosti koja se prijavljuje, datum prijave.
Prava i obveze povjerljive osobe
Članak 12.
Povjerljiva osoba dužna je:
1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak
prijave u roku od sedam dana od dana primitka
2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti
potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i
dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u
pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana
od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda
nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana
od dana podnošenja prijave
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti
tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju
prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja
nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko
prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama
i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana
odlučivanja o prijavi
7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke
zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja
odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije
suprotno posebnom zakonu
8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o
postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za
vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama,
tijelima, uredima ili agencijama Europske unije
nadležnim za postupanje po sadržaju prijave
nepravilnosti.
Članak 13.
Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati
utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina
zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove
nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja
nepravilnosti.
Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju
svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju
zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja
nepravilnosti.
Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca
zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po
prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez
izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu
identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti
podataka iz prijave.
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Članak 14.
Ako prijava nepravilnosti nema ovim
Pravilnikom propisani sadržaj, sadržava kakav
nedostatak koji onemogućuje postupanje po prijavi
odnosno ako je prijava nerazumljiva ili nepotpuna,
povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja
nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave te
odrediti rok u kojem je prijavitelj nepravilnosti dužan
otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne
posljedice ako to u određenom roku ne učini.
Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi po
pozivu iz stavka 1. ovoga članka i ako ne otkloni
nedostatke u određenom roku, a po prijavi se ne može
postupiti, povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja
nepravilnosti da Karlovačka županija nije u
mogućnosti postupati po njegovoj prijavi.
Vođenje evidencije o prijavama
Članak 15.
Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj
zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa
zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenima
Zakonom.
Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno
propisima kojim je regulirana zaštita i obrada
dokumentacije.
Ako se za podnošenje prijave upotrebljava
telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti
zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na
kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva
osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz
suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:
a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom
obliku ili
b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji
izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postupanje s
prijavom.
Ako se za podnošenje prijave upotrebljava
telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti
zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na
kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva
osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku
točnog zapisa razgovora koji zapisuje djelatnik
odgovoran za postupanje s prijavom.
Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom
osobom u svrhu podnošenja prijave u skladu s
člankom 11. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika,
povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost
prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa
sastanka u trajnom i dostupnom obliku.
Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati
sastanak na jedan od sljedećih načina:
a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom
obliku ili
b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju
djelatnici odgovorni za postupanje s prijavom.
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Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost
provjere i ispravka prijepisa poziva iz stavka 3. ovoga
članka, zapisnika razgovora iz stavka 4. ovoga članka
i zapisnika sa sastanka iz stavka 6. ovoga članka, kao
i mogućnost potvrde točnosti potpisom.
IV.

IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I
ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA
ZAPRIMANJE NEPRAVILNOSTI
Članak 16.
Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje
nepravilnosti župan imenuje na prijedlog:
a) radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je
preuzeo prava i obveze radničkog vijeća
b) najmanje 20 % službenika i namještenika
zaposlenih kod poslodavca, ako radničko vijeće ili
sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze
radničkog vijeća nisu ustanovljeni u Karlovačkoj
županiji.
Iznimno od stavka 1., župan će imenovati
povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga
radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je
preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno
najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca
ako takav prijedlog nije dan.
U slučaju iz stavka 1. točke a) postupak
imenovanja povjerljive osobe pokreće se dostavom
poziva radničkom vijeću ili sindikalnom povjereniku
koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća. U
pozivu se naznačuje da dostave svoj prijedlog
povjerljive osobe i njegovog zamjenika, iz reda
službenika i namještenika Karlovačke županije.
Pozivom se ih obavještava da se pisano
očituju u roku od 10 (deset) dana i svoje očitovanje
dostave županu.
U slučaju iz stavka 1. točke b) postupak
imenovanja povjerljive osobe pokreće se dostavom
poziva pročelnicima koji će ga učiniti dostupnim
službenicima i namještenicima unutar upravnog
odjela. U pozivu se naznačuje da svaki službenik i
namještenik može dostaviti svoj prijedlog povjerljive
osobe i njegovog zamjenika, iz reda službenika i
namještenika Karlovačke županije. Pozivom se sve
službenike i namještenike obavještava da se pisano
očituju u roku od 10 (deset) dana i svoje očitovanje
dostave nadležnom pročelniku. Po isteku roka
pročelnici će županu dostaviti sva očitovanja
službenika i namještenika.
U slučaju više prijedloga službenika i
namještenika iz stavka 1. točke b) ovoga članka,
prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku
službenika i namještenika, a u slučaju prijedloga koji
imaju jednaku podršku službenika i namještenika,
prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.
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Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju
dati pisanu suglasnost za imenovanje.
Članak 17.
Odluku o imenovanju povjerljive osobe i
njenog zamjenika u roku od 5 (pet) dana od proteka
roka za dostavu očitavanja na poziv iz članka 16.
ovoga Pravilnika donosi župan.
Odluka sadrži podatke o povjerljivoj osobi i
njezinom zamjeniku kao što su ime i prezime, broj
telefona i adresa elektroničke pošte, a objavljuje se na
mrežnoj stranici Karlovačke županije.
Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovog
članka objavljuje se na mrežnoj stranici Karlovačke
županije.
Na mrežnoj stranici Karlovačke županije
objavljuju se informacije o pravima prijavitelja
nepravilnosti te informacije o postupku prijave
nepravilnosti.
Članak 18.
Imenovanu povjerljivu osobu i njezina
zamjenika župan će razriješiti bez odgađanja na
temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog
povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog
vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih
kod poslodavca.
Prestanak dužnosti povjerljive osobe može
biti rezultat povlačenja pristanka povjerljive osobe,
kao i prestanak službe u Karlovačkoj županiji.
Župan može razriješiti povjerljivu osobu
koju je sam imenovao i kada postoje drugi opravdani
razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive
osobe.
Župan će pokrenuti postupak za imenovanje
povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u
roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i
njezina zamjenika. Do donošenja odluke o
imenovanju nove povjerljive osobe, poslove
povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako
okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati
treću osobu da privremeno obavlja poslove
povjerljive osobe.
V.

ZAŠTITA
PRIJAVITELJA
NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA
ZAPRIMLJENIH
U
PRIJAVI
NEPRAVILNOSTI
Članak 19.
Karlovačka županija će poduzeti sve nužne
mjere kako bi se zaštitio prijavitelj od štetne radnje te
će poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih
radnji i otklanjanja njihovih posljedica.
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Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet i drugi podaci iz
prijave su zaštićeni. Iznimno, ukoliko prijavitelj pristane ili ukoliko je nužno otkriti identitet prijavitelja, u skladu s
propisima o zaštiti osobnih podataka, sam identitet prijavitelja može se otkriti.
Prijavitelj ima pravo na zaštitu sukladno zakonu.
Poslodavac ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.
Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.
Članak 20.
Svaka osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.
Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna
radnja zbog povezanosti s prijaviteljem.
Karlovačka županija čuva podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja osim ukoliko to nije u
suprotnosti sa zakonom.
Članak 21.
Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje
zaštita osobnih podataka.
Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu
o povjerljivosti koja se prilaže očevidniku zaposlenika.
Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka
radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova
povjerljive osobe.
VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i
postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Karlovačkoj županiji (Glasnik Karlovačke županije 58/19).
KLASA: 011-03/22-01/1
URBROJ: 2133-01/02-22-1
Karlovac, 7. 6. 2022.
ŽUPANICA
Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh.

PRILOG 1. OBRAZAC
PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
Podaci o prijavitelju nepravilnosti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Podaci o osobi/osobama na koje se prijava nepravilnosti odnosi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Datum podnošenja prijave i potpis:
__________________________________________________________________________________
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II GRAD OGULIN
Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), točke
IX. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“,
broj 72/20), članka 27. Statuta Javne vatrogasne
postrojbe Ogulin od 21. siječnja 2021. godine i članka
30. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke
županije“, broj 16/21), Gradonačelnik Grada Ogulina
dana 31. svibnja 2022. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Ogulin
1. Mladen Žilić iz Oštarija, Bužin 79B, OIB:
83496080842, imenuje se za zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe Ogulin, na mandat od pet (5)
godina.
2. Mandat imenovanog započinje 1. lipnja 2022.
godine.
3. Ovo Rješenje objavit će se u „Glasniku Karlovačke
županije“.
Obrazloženje
Vatrogasno
vijeće
Javne
vatrogasne
postrojbe Ogulin na sjednici održanoj dana 23.
veljače 2022. godine donijelo je Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin na
mandat od pet godina.
Javni natječaj objavljen je 30. ožujka 2022.
godine u „Narodnim novinama“, broj 39/22 te na
mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe
Ogulin, na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe
Ogulin, na mrežnoj stranici Grada Ogulina te kod
nadležne službe za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od
dana objave javnog natječaja u „Narodnim
novinama“.
Vatrogasno
vijeće
Javne
vatrogasne
postrojbe Ogulin dostavilo je dana 27. svibnja 2022.
godine Gradonačelniku Grada Ogulina prijedlog za
imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Ogulin. U navedenom prijedlogu imenovanja
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin
predlaže se Gradonačelniku Grada Ogulina da
postupajući sukladno odredbi članka 34. stavka 2.
Zakona o vatrogastvu, točke IX. stavka 3. Odluke o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin te
članka 27. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin
izvrši imenovanje Mladena Žilića za zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Ogulin, na mandat od pet
godina.
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Prilikom dostave prijedloga za imenovanje
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
Vatrogasno vijeće dostavilo je Gradonačelniku Grada
Ogulina Odluku kojom je utvrđeno da se na natječaj
za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin
koji je objavljen dana 30. ožujka 2022. godine u
„Narodnim novinama“, broj 39/22 prijavio jedan
kandidat i to: Mladen Žilić.
Nakon pregleda prijava Vatrogasno vijeće
Javne vatrogasne postrojbe Ogulin predlaže
Gradonačelniku Grada Ogulina imenovanje Mladena
Žilića zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe
Ogulin.
Uvidom u predmetnu dokumentaciju
razvidno je da imenovani ispunjava sve formalne
uvjete navedene u natječaju. Utvrđeno je da ima sve
potrebne kvalifikacije i dugogodišnje iskustvo i može
pridonijeti daljnjem razvoju, modernizaciji i
unaprjeđenju rada Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
a što je i dokazao svojim radom za vrijeme obavljanja
dužnosti zamjenika zapovjednika postrojbe od 01.
veljače 2021. godine.
Dana 27. svibnja 2022. godine Županijski
vatrogasni zapovjednik g. Goran Franković, dipl. ing.
sig. izdao je Suglasnost na imenovanje Mladena
Žilića, OIB: 83496080842, zapovjednikom Javne
vatrogasne postrojbe Ogulin (URBROJ: 02117/2022).
Nakon
razmatranja
cjelokupne
dokumentacije Gradonačelnik Grada Ogulina
prihvaća prijedlog Vatrogasnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Ogulin za imenovanje Mladena
Žilića za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Ogulin budući ispunjava sve formalne uvjete za
navedeno radno mjesto te kao dodatan razlog
prihvaćanja Odluke Vatrogasnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Ogulina ističe dobru suradnju i
dosadašnji rad imenovanog kojom prilikom je
pokazao stručno znanje, odgovornost i organizacijske
sposobnosti, a sve s ciljem unapređenja vatrogasne
službe Ogulin. Slijedom navedenog odlučeno je kao u
točki 1. izreke ovog Rješenja.
Budući je člankom 34. stavkom 2. Zakona o
vatrogastvu propisano da zapovjednika javne
vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost
županijskog vatrogasnog zapovjednika, imenuje i
razrješava gradonačelnik na mandat od pet godina na
temelju javnog natječaja, odlučeno je kao u točki 2.
izreke Rješenja.
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Sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i
144/20), Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin objavit će se u „Glasniku
Karlovačke županije“, stoga je riješeno kao u točki 3. izreke Rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba, ali se tužbom može pokrenuti spor pred sudom nadležnim za
radne sporove sukladno članku 42. stavka 2. i 3. Zakona o ustanovama.
KLASA: UP/I-250-03/22-03/01
URBROJ: 2133/02-01/1-22-3
Ogulin, 31. svibanj 2022.
GRADONAČELNIK
Dalibor Domitrović, ing.

III OPĆINA JOSIPDOL
Na temelju članka 10. i članka 45. stavka 3. Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 144/21) i članka
30. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21), Općinsko vijeće općine Josipdol, na 7.
sjednici održanoj 7. lipnja 2022. godine, donosi
ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL ZA 2022. GODINU
Članak 1.
I OPĆI DIO
U Proračunu Općine Josipdol za 2022. godinu (''Službeni glasnik Karlovačke županije'' broj 57/21) članak
1. mijenja se i glasi: ''Proračun Općine Josipdol za 2022. godinu sadrži'':
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Na temelju članka 36. Zakona o
poljoprivredi (''Narodne novine'', broj 118/18, 42/20,
127/20 i 52/21) i članka 30. Statuta Općine Josipdol
("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i 40/21),
Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 7. sjednici
održanoj dana 7. lipnja 2022. godine, donosi
PROGRAM
POTPORE POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JOSIPDOL ZA 2022. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Programom utvrđuju se svrha i
ciljevi Programa, korisnici, nositelji programa, mjere
potpora, izvori sredstava, postupak dodjele sredstava,
obveze korisnika sredstava i kontrola namjenskog
utroška dodijeljenih sredstava te ostale odredbe bitne
za provođenje.
(2)
Potpore
podrazumijevaju
dodjelu
bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine
Josipdol.
(3) Cilj dodjele potpora je pomoć u razvoju
ruralnog prostora kroz povećanje i modernizaciju
primarne poljoprivredne proizvodnje, stvaranje
povoljnijih uvjeta za bavljenje
poljoprivrednom
proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti
poljoprivrednih proizvoda, bolje iskorištenje resursa,
edukacija stanovništva i povećanje broja zaposlenih
kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja
stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale
njegove vrijednosti i iskoristile prednosti.
II. KORISNICI
Članak 2.
(1) Potpore male vrijednosti dodjeljuju se
sukladno pravilima EU o pružanju državne
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim
Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore
de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352,
24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU)
2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe
(EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore
de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1,
22. veljače 2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba
1408/2013.
(2) Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013,
ovaj se Program primjenjuje na potpore
dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom
proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz
iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju
cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
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b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz,
to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene
količine, potpora za osnivanje i upravljanje
distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće
troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih
umjesto uvoznih proizvoda.
(3) Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013,
''poljoprivredni proizvodi'' znači proizvodi iz Priloga
I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz
iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture
obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje su
poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom
poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu br. 1
Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Članak 3.
(1) Sukladno članku 2. točki 2. Uredbe
1408/2013 pod pojmom ''jedan poduzetnik''
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje
jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih
prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili
smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati
vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema
ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema
odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u
drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog
poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili
glasačkih prava članova u tom poduzeću.
(2) Poduzeća koja su u bilo kojem od
odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a)
do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se
tako smatraju jednim poduzetnikom.
Članak 4.
(1)
Korisnici
potpora
mogu
biti
poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i
poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno
zemljište, objekti, trajni nasadi i sl.) na području
Općine Josipdol, a koja zadovoljavaju kriterije
propisane za pojedine mjere i imaju podmirene sve
obveze prema Općini Josipdol.
(2) Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju
sljedeće subjekte iz primarne proizvodnje
poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna
gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna
gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva,
udruge i zadruge registrirane za obavljanje
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poljoprivredne djelatnosti, koji podmiruju sve
obveze prema Općini Josipdol i koji su namjenski
utrošili ranije dodijeljene potpore Općine Josipdol.
(3) Za korisnike potpora koji su u sustavu
PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za
odobravanje potpore.

- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te
poljoprivredna
površina
ili
poljoprivredna
proizvodnja za koju se traži potpora treba biti na
području Općine Josipdol,
- potpora će se isplaćivati po dostavljenoj preslici
potvrdnice izdane od strane ovlaštene pravne osobe.

III. NOSITELJ PROGRAMA
Članak 5.
Nositelj provedbe ovog Programa je
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene
djelatnosti.

Popravljanje kvalitete tla
popravljanje kvalitete tla, Općina
Josipdol
će
poljoprivrednim
gospodarstvima
subvencionirati izdatke za pedološku analizu i
kalcizaciju tla. Izdaci za analizu tla subvencioniraju
se najviše do 150,00 kuna po uzorku uz podmirenje
troškova izdavanja posjedovnog lista.

IV. MJERE
Članak 6.
Za potpore razvitku poljoprivrede na
području Općine Josipdol iz proračuna Općine
Josipdol osigurana su financijska sredstva u iznosu
120.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju za slijedeće
potpore:
R.br.
Vrsta potpore
Plan u
2022. g.
1.
Ekološka poljoprivreda
10.000,00
2.
Popravljanje kvalitete tla
5.000,00
3.
Navodnjavanje poljoprivrednih
10.000,00
površina
4.
Potpore pčelarima
35.000,00
5.
Osiguranje usjeva, nasada i stoke
5.000,00
6.
Edukacija i stručno
5.000,00
osposobljavanje poljoprivrednika
7.
Umjetno osjemenjivanje krava i
40.000,00
krmača
8.
Ublažavanje posljedica od
10.000,00
elementarnih nepogoda na
poljoprivrednim kulturama i
objektima namijenjenim
poljoprivrednoj proizvodnji
Ukupno
120.000,00
Članak 7.
Ekološka poljoprivreda
Potpore će se odobriti korisniku koji je
upisan u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
Općina Josipdol će isplatiti potpore u
vrijednost od 1.000,00 kn po hektaru godišnje po
jednom poljoprivrednom gospodarstvu, a najviše do
3.000,00 kn po korisniku tijekom jedne kalendarske
godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva
(OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane
za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

Za

Navodnjavanje poljoprivrednih površina
Općina Josipdol će iz svojeg proračuna
subvencionirati izdatke
nabave opreme
za
navodnjavanje u voćarskoj i povrtlarskoj proizvodnji
do 30 % cijene opreme, odnosno najviše do 2.000,00
kuna po gospodarstvu godišnje. Površine koje se
navodnjavaju moraju biti na području
Općine
Josipdol.
Potpore pčelarima
Općina Josipdol će za poticanje proizvodnje
meda i proizvoda na bazi meda subvencionirati
slijedeće izdatke proizvođačima meda s područja
Općine Josipdol:
- Analizu meda
- Nabavku lijekova za sprječavanje bolesti pčelinjih
zajednica
- Izdatke za certifikaciju meda i proizvoda na bazi
meda
- Nabavu opreme za držanje i uzgoj pčelinjih
zajednica (košnice, okviri, inventar za vaganje i
vrcanje).
Ukupni izdatci za sve vrste potpora kod
uzgoja pčelinjih zajednica subvencioniraju se do 50
% dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.000,00
kuna godišnje po korisniku subvencije.
Osiguranje usjeva, nasada i stoke
Poljoprivredna gospodarstva s području
Općine Josipdol subvencionirat će se s 15 % premije
osiguranja usjeva, nasada i stoke. Subvencija će se
plaćati osiguravajućem društvu temeljem računa i
police osiguranja zaključenog s poljoprivrednim
gospodarstvom. Predmeti osiguranja moraju biti na
području
Općine Josipdol. Maksimalni iznos
subvencije 1.000,00 kuna korisniku godišnje.
Edukacija i stručno osposobljavanje
poljoprivrednika
Sredstvima iz proračuna Općine Josipdol
subvencionirat će se izdatci za edukaciju i stručno
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osposobljavanje poljoprivrednika za rad na
poljoprivrednim gospodarstvima. Subvencionirat će
se troškovi tečaja za stjecanje znanja i vještina
potrebnih za obavljanje poslova na poljoprivrednim
gospodarstvima uz uvjet da se upisuju u radnu
knjižicu ili su zakonom propisani. Iznos subvencije:
do 25 % dokumentiranih izdataka za troškova
izobrazbe, a najviše do 1.000,00 kuna po polazniku.
Umjetno osjemenjivanje krava i krmača
Općina
Josipdol
će
iz
Proračuna
subvencionirati izdatke poljoprivrednika za umjetno
osjemenjivanje krava i krmača do 380,00 kuna za
prvo osjemenjivanje, jednom godišnje. Potrebna
dokumentacija: zahtjev korisnika poticaja, račun o
izvršenoj usluzi osjemenjivanja, preslika osobne
iskaznice ili registracije. Subvencija će se isplaćivati
na račun korisnika poticaja.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda
Potpora se odobrava u slučaju štete od
prirodne nepogode kada za nastalu štetu nije
proglašena prirodna nepogoda sukladno propisima
koji uređuju navedeno područje i nije zaključena
polica osiguranja, a šteta je nastala u tekućoj godini
provedbe ovog Programa, na objektima u kojima se
odvija
poljoprivredna
proizvodnja
te
na
poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi.
Pojam prirodne nepogode utvrđuje se
sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od
prirodnih nepogoda.
Intenzitet potpore je do 30% od ukupno
utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a
najviše do 1.000,00 kuna/po korisniku/godišnje.
Uz prijavu za potporu, osim propisane
dokumentacije, prilaže se dodatna dokumentacija:
- izjava da nije zaključena polica osiguranja za
objekte, odnosno poljoprivrednu mehanizaciju i
opremu na kojima je šteta nastala,
- zapisnik o nastaloj šteti ovjeren od nadležnih tijela,
- procjena vrijednosti nastale štete sukladno
propisanoj metodologiji (ispunjen, ovjeren i potpisan
obrazac sukladno Pravilniku o registru štete od
prirodnih nepogoda (''Narodne novine'', broj 65/19).
Financijskim sredstvima iz proračuna
Općine Josipdol pružat će se pomoć poljoprivrednim
gospodarstvima za djelomično ublažavanje posljedica
od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim
kulturama i objektima namijenjenim poljoprivrednoj
proizvodnji. Pomoć će se isplaćivati poljoprivrednim
gospodarstvima koja u zakonskom roku i na
propisanom obrascu prijave štetu od elementarne
nepogode, pod uvjetom da se ista proglasi na
području ili dijelu Općine Josipdol.
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V. IZVORI SREDSTAVA
Članak 8.
(1) Za provođenje ovog Programa, sredstva
će biti osigurana u Proračunu Općine Josipdol za
proračunsku godinu.
(2) Potpore će se isplaćivati korisnicima koji
ispunjavaju zadane uvjete za pojedinu mjeru
temeljem ovog Programa redoslijedom zaprimanja,
do utroška planiranih sredstava u Proračunu Općine
Josipdol za tekuću proračunsku godinu.
VI. POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 8.
(1) Potpore za mjere iz ovog Programa se
dodjeljuju na osnovu podnesenih zahtjeva korisnika i
priložene propisane dokumentacije, temeljem Javnog
poziva za podnošenje zahtjeva u 2022. godini.
(2) Javni poziv raspisuje Upravni odjel za
financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.
(3) Javni poziv sadrži: prihvatljive korisnike,
popis mjera i kriterija za dodjelu potpora, popis
potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole
namjenskog utroška dobivenih sredstava i ostale
podatke i informacije.
(4) Odobravanje potpora za sve Mjere
ocjenjivat će Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti do utroška sredstava.
(5) Javni poziv za podnošenje zahtjeva u
2022. godini raspisat će se po osiguranju sredstava u
Proračunu i donošenju ovog Programa, a objavit će se
na web stranici Općine Josipdol i oglasnim pločama
naselja.
(6) Nakon donošenja Odluke Općinskog
načelnika o dodjeli potpora, utvrđivanja prava na
potporu i iznos potpore male vrijednosti sukladno
Uredbi de minimis s korisnikom potpore iz mjere iz
ovog Programa, Općinski načelnik sklapa ugovor.
(7) Sredstva Općine Josipdol isplaćuju se
nakon sklopljenog Ugovora za koji je prije
potpisivanja Ugovora korisnik dužan dostaviti račun
za nabavu-usluge izvršene u toku 2022. godine.
Članak 9.
Svi korisnici potpore moraju imati
podmirena dugovanja prema Općini Josipdol i ostalim
pravnim osobama kojima je osnivač Općina Josipdol.
VII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA
DOKUMENTACIJA
Članak 10.
(1) Zahtjevi za potpore prikupljaju se od
dana objave javnog poziva za dodjelu sredstava do
utroška sredstava.
(2) Zahtjevi za pojedine mjere iz Programa
podnose se na propisanim obrascima s pripadajućom
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dokumentacijom, do roka navedenog u Javnom
pozivu.
(3) Obrasci zahtjeva bit će dostupni na
mrežnoj stranici Općine Josipdol www.josipdol.hr.
(4) Podnositelj zahtjeva, uz ispunjen obrazac
zahtjeva za potporu prilaže sljedeću dokumentaciju:
1. preslika računa za provedeno ulaganje
2. potvrde o podmirenim dospjelim novčanim
obavezama prema Općini Josipdol, Komunalno
Josipdol d.o.o. i Dječjem vrtiću Josipdol
3. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe)
4. presliku upisa u odgovarajući registar (pravne
osobe)
5. preslika Rješenja o upisu u Upisnik
poljoprivrednog gospodarstva
6. izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male
vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora,
sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013 (na
propisanom obrascu).
Članak 11.
(1) Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013
ukupan iznos potpora male vrijednosti koji se po
državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije
prelaziti 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja
od tri fiskalne godine.
(2) Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013
podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male
vrijednosti iz drugih izvora.
(3) Davatelj potpore dužan je korisniku
potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
VIII. KONTROLA NAMJENSKOG
KORIŠTENJA SREDSTAVA
Članak 12.
(1) Korisnik potpore je obvezan dodijeljena
sredstva koristiti isključivo za realizaciju mjere za
koju su sredstva dodijeljena.
(2) Korisnik potpore dužan je omogućiti
davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja
dodijeljenih sredstava.
(3) Kontrolu na terenu provodi Povjerenstvo
za pregled korištenja poticajnih mjera u poljoprivredi,
koje imenuje općinski načelnik, u roku od najviše
dvije godine od dana isplate potpore.
(4) Stručnu i administrativnu kontrolu
dodjele potpora provodi Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i društvene djelatnosti.
IX. POVRAT SREDSTAVA
Članak 12.
Ukoliko se ustanovi da je korisnik potpore
priložio nevaljanu dokumentaciju uz zahtjev za
potporu ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom
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stanju prilikom kontrole na terenu, korisnik mora
dobivena sredstva odmah vratiti u Proračun Općine
Josipdol, te gubi pravo na potpore u poljoprivredi iz
Proračuna Općine Josipdol u sljedećih pet godina.
X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se
nadležnom upravnom odjelu općine Josipdol
najkasnije do 1. prosinca tekuće godine, a odobravaju
se do 15. prosinca tekuće godine.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje
važiti Program potpore u poljoprivredi i ruralnom
razvoju za 2022. godinu (''Glasnik Karlovačke
županije'', broj 57/21).
Članak 15.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 320-01/21-01/10
URBROJ: 2133-13-4-22-8
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.

Na temelju članka 67. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj
68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Josipdol
(''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21),
Općinsko vijeće Općine Josipdol na 7. sjednici
održanoj 7. lipnja 2022. godine donosi
PROGRAM
o izmjenama Programa građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Josipdol za 2022. godinu
Članak 1.
U Programu građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Josipdol za 2022. godinu (''Glasnik Karlovačke
županije'', broj 57/21) članak 2. mijenja se i glasi:
''Članak 2.
U 2022. godini planiraju se prihodi u iznosu
od 6.827.528,00 kn za potrebe ostvarivanja Programa
kako slijedi:
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Opis planiranih prihoda
Prihodi od komunalnog doprinosa
Prihodi od komunalne naknade
Prihodi od koncesija
Prihodi od vodnog doprinosa
Prihodi od šumskog doprinosa
Prihodi od naknade za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru
Prihodi temeljem EU sredstava
Prihodi od županijskog proračuna
Prihodi od državnog proračuna
Ostala sredstva iz Proračuna
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Iznos planiranih
prihoda
50.000,00
1.211.750,00
5.000,00
5.000,00
300.000,00
20.000,00

Pozicija u
Proračunu
P039
P033
P031
P029
P030
P032

370.000,00
50.000,00
4.428.997,00
386.781,00

P066
P051

Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
''Financijska sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 6.827.528,00 kn utrošit će se za sljedeće
namjene:
Nerazvrstane ceste:
Red.
Opis
Troškovi
Planirani iznos
Izvor
Br.
Programa
Programa
troškova (kn)
financiranja
1. Pojačano održavanje
Pojačano održavanje
300.000,00 šumski
R148
nerazvrstanih cesta
nerazvrstanih cesta
doprinos
5.000,00 koncesije
R148-2
50.000,00 komunalni
R392
doprinos
2. Izgradnja nerazvrstanih cesta
Izgradnja NC-JOS250.000,00
R406
0105-LAGER
komunalna naknada
50.000,00
R417
prihodi od
županijskog
proračuna
UKUPNO:
655.000,00
Javna rasvjeta
Red.
Opis
Br.
Programa
1. Izgradnja javne rasvjete

Troškovi
Programa
Troškovi blagdanskog
kićenja
Izgradnja javne rasvjete

UKUPNO:
Javne površine
Red.
Opis
Br.
Programa
1. Uređenje javnih površina,
parkova i trgova
2.

Uređenje parkirališta

Troškovi
Programa
Troškovi izrade projektne
dokumentacije
Uređenje parkirališta u centru

Planirani iznos
troškova (kn)
50.000,00
opći prihodi i
primici
320.000,00
komunalna
naknada
20.000,00
naknada za
legalizaciju
390.000,00

Pozicija
Proračuna
R150

Planirani iznos
troškova (kn)
25.000,00 opći
prihodi i
primici
261.781,00

Pozicija
Proračuna
R376-1

R151
R393
R151-1

R376
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naselja Josipdol

3.

Izgradnja dječjih igrališta

Izgradnja i opremanje dječjeg
igrališta u Skradniku

Izgradnja i opremanje dječjeg
igrališta u Vojnovcu
UKUPNO:
Groblja
Red.
Opis
Br.
Programa
1. Uređenje groblja

Troškovi
Programa
Troškovi uređenja groblja

UKUPNO:
Građevine i uređaji javne površine
Red.
Opis
Br.
Programa

Troškovi
Programa

1.

Odvodnja oborinskih
voda u naselju Josipdol

Troškovi odvodnje oborinskih voda u
naselju Josipdol

2.

Izgradnja sekundarne
vodovodne mreže

Troškovi izgradnje sekundarne
vodovodne mreže vodovoda Modruš

3.
4.

Rekonstrukcija
mrtvačnice
Izrada nogostupa i
biciklističkih staza

Troškovi rekonstrukcije mrtvačnice u
Oštarijama
Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju nogostupa
Troškovi izgradnje nogostupa i
biciklističkih staza

5.

Izgradnja šetnice uz potok
Munjava

Troškovi izrade projekata za
izgradnju šetnice uz potok Munjava
Izgradnja šetnice uz potok Munjava

6.

Uređenje i rekonstrukcija
objekta NK Josipdol

Uređenje objekta NK Josipdol
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opći prihodi i
primici
350.000,00
državni
proračun
460.000,00
državni
proračun
96.250,00
komunalna
naknada
100.000,00
komunalna
naknada
1.293.031,00

R407

R288-1

R397

R398

Planirani iznos
troškova (kn)
50.000,00
državni
proračun
50.000,00

Pozicija
Proračuna
R159

Planirani
iznos
troškova (kn)
100.000,00
državni
proračun
245.000,00
komunalna
naknada
5.000,00
vodni doprinos
370.000,00
sredstva EU
50.000,00 opći
prihodi i
primici
143.000,00
komunalna
naknada
2.200.000,00
državni
proračun
50.000,00
državni
proračun
50.000,00
državni
proračun
57.500,00
komunalna

Pozicija
Proračuna
R161

R179

R419
R152
R247

R395

R249

R253

R251

R396
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Rekonstrukcija i obnova
fontane Rožić

Rekonstrukcija i obnova fontane
Rožić
UKUPNO:
SVEUKUPNO:
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naknada
617.497,00
državni
proračun
551.500,00
državni
proračun
4.439.497,00
6.827.528,00

R273

R215

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 363-02/21-01/01
URBROJ: 2133-13-4-22-7
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 – Odluka
Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'',
broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol na 7. sjednici održanoj 7. lipnja 2022. godine donosi
PROGRAM
o izmjenama Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu (''Glasnik
Karlovačke županije'', broj 57/21) članak 2. mijenja i glasi:
''Članak 2.
Financiranje Programa održavanje komunalne infrastrukture Općine Josipdol u visini od 9.187.000,00 kn
vršit će se iz sljedećih izvora:
Komunalna naknada u iznosu od 804.000,00 kn
- Naknada za održavanje groblja u iznosu od 30.000,00 kn
Prihoda od Hrvatskih cesta za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u iznosu od 200.000,00 kn
Prihoda od usluga u iznosu od 25.000,00 kn
Prihoda od stanovnika u iznosu od 30.000,00 kn
Prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 5.000,00 kn
Prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 2.000,00 kn
Prihoda od sredstava EU u iznosu od 7.500.000,00 kn
Ostalih sredstava iz Proračuna Općine Josipdol u iznosu od 591.000,00 kn.''.

Red.
Br.
1.
2.

Članak 2.
(1) U članku 3. stavku 3. tablica se mijenja i glasi:
Opis programa
Troškovi programa
Održavanje nerazvrstanih
cesta
Održavanje javne rasvjete

Usluge održavanja i nasipavanja
nerazvrstanih cesta
Troškovi električne energije
Usluge održavanja javne rasvjete
Troškovi najma nove ulične rasvjete

Pozicija
proračuna
R135

Planirani iznos
100.000,00

R137
R136
R370

600.000,00
100.000,00
150.000,00
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3.

Zimsko održavanje

4.

Usluge košnje i malčiranja

5.
6.
7.
8.
9.

R139

20.000,00

R138
R141

200.000,00
50.000,00

Uređenje šumskih puteva
Uređenje poljskih puteva

Troškovi uređenja šumskih puteva
Troškovi uređenja poljskih puteva

7.500.000,00
7.000,00

Održavanje javnih
površina
Održavanje groblja

Ostale usluge

R364
R364-1
R364-2
R142
R157
R158
R175

15.000,00
15.000,00
20.000,00

R176

10.000,00

R177

0,00

Održavanje vodovoda
Trojvrh
Održavanje vodovoda
Modruš

11.

Održavanje vodovoda
Vojnovac
Održavanje hidranta u
Modruškoj Munjavi

13.
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Usluge najma praćenja radnih strojeva i
vozila
Usluge čišćenja snijega na NC
Usluga košnje i malčiranja NC i na
javnim površinama

10.

12.
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Materijal za uređenje groblja
Materijal za uređivanje mrtvačnica
Troškovi električne energije za
vodovod Trojvrh
Troškovi održavanja i popravka
vodovoda Trojvrh
Troškovi održavanja vodovoda Modruš

10.000,00

Troškovi vode na hidrantu Modruš
R178
50.000,00
Troškovi održavanja vodovoda
R324
0,00
Vojnovac
Troškovi održavanja hidranta u
R352
0,00
Modruškoj Munjavi
Troškovi potrošnje vode na hidrantu
R110-2
10.000,00
Modruška Munjava
Održavanje objekata
Troškovi električne energije u
R104-1
15.000,00
mrtvačnicama
Troškovi opskrbe vodom u
R110-1
10.000,00
mrtvačnicama
Troškovi električne energije javnih
R104
200.000,00
zgrada
Nabava sitnog inventara za javne
R323
10.000,00
potrebe
Pričuva za održavanje zgrada
R107
5.000,00
Troškovi usluga
R107-1
10.000,00
Troškovi mobilnog interneta za potrebe R312
5.000,00
video nadzora
Usluge tekućeg i investicijskog
R334
5.000,00
održavanja video nadzora
Usluge tekućeg i investicijskog
R108
10.000,00
održavanja
Troškovi komunalnih usluga
R109
4.000,00
Troškovi opskrbe vodom za javne
R110
15.000,00
objekte
Troškovi odvoza komunalnog otpada sa R322-1
0,00
groblja
Troškovi materijala za dodatna
R105
20.000,00
ulaganja na objektima
Troškovi ozakonjenja komunalne
R114
20.000,00
infrastrukture
Troškovi odvoza komunalnog otpada iz R 322-2
3.000,00
društvenih domova
UKUPNO:
9.187.000,00
(2) Pod naslovom B. točkom 1), u stavku 3. brojka ''2021.'' zamjenjuje se brojkom ''2022.''.
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Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

KLASA: 363-02/21-01/02
URBROJ: 2133-13-4-22-7
Josipdol, 7. lipnja 2022.

KLASA: 550-01/21-01/31
URBROJ: 2133-13-4-22-7
Josipdol, 7. lipnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Anđelina Božičević, prof. reh.

Anđelina Božičević, prof. reh.

Na temelju članak 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (''Narodne novine'', broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 133/20 i 138/20)
te članka 30. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik
Karlovačke županije", broj 12/21 i 40/21), Općinsko
vijeće Općine Josipdol, na 7. sjednici održanoj dana
7. lipnja 2022. godine, donosi

Na temelju članka 49. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne
novine'', broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i članka
30. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke
županije'', broj 12/21), Općinsko vijeće Općine
Josipdol na 7. sjednici održanoj 7. lipnja 2022.
godine donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u
području socijalne skrbi za 2022. godinu
Članak 1.
U članku 2. stavku 2. Programa javnih
potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu
(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 57/21) brojka
''155.000,00'' zamjenjuje se brojkom ''160.000,00''.
Članak 2.
(1) U članku 3. stavku 1. brojka
''150.000,00'' zamjenjuje se brojkom ''160.000,00''.
(2) U stavku 2. tablica se mijenja i glasi:
Oblik pomoći
Pomoć osobama s invaliditetom
Pravo na potporu za novorođeno
dijete
Pravo na financiranje troškova
stanovanja
Pravo na pomoć za podmirenje
troškova ogrijeva
Pravo na pomoć u hrani
Troškovi izgradnje grobnog mjesta za
hrvatske branitelje
Troškovi sufinanciranja ukopa za
hrvatske branitelje
Pravo na pogrebne troškove
Jednokratna novčana pomoć
UKUPNO

Planirani iznos u
kn
5.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
110.000,00

PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja za 2022. godinu (''Glasnik
Karlovačke županije'', broj 57/21) članak 2. mijenja
se i glasi:
''Članak 2.
U proračunu Općine Josipdol za 2022.
godinu planirani iznos od 2.404.000,00 za Program
javnih potreba u predškolskom odgoju raspoređuje
se na sljedeći način:
Redni
broj

NAZIV
AKTIVNOSTI
REDOVNI
PROGRAM
PROGRAM
PREDŠKOLE
UKUPNA PLANIRANA
SREDSTVA

Planirana sredstva
(iznos kn)
2.341.000,00
63.000,00
2.404.000,00

Članak 2.
(1) U članku 3. stavku 2. brojka
''2.352.000,00''
zamjenjuje
se
brojkom
''2.404.000,00''.
(2) U stavku 3. brojka ''560.000,00''
zamjenjuje se brojkom ''519.500,00''.
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Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 601-01/21-01/12
URBROJ: 2133-13-4-22-8
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'', broj
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine
Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i
40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 7.
sjednici održanoj dana 7. lipnja 2022. godine, donosi
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za
2022. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi za
2022. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj
57/21) članak 2. mijenja se i glasi:
''Članak 2.
Za javne potrebe u kulturi lokalnog
značenja, ovim Programom se osiguravaju sredstva u
Proračunu Općine Josipdol za 2022. godinu u
ukupnom iznosu od 1.356.500,00 kn. Predviđeni
iznos odnosi se na:
- djelatnosti i poslove kulturnih udruga s područja
Općine Josipdol, čiji će programi biti izabrani
Javnim pozivom, u planiranom iznosu od 5.000,00
kuna
- zašite ruševina Starog grada Modruša u iznosu
od 780.000,00 kn
- troškovi osvjetljenja Starog grada Modruš od
20.000,00 kn
- rekonstrukcija i obnova fontane Rožić u Modrušu
u iznosu od 551.500,00 kn.''.
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 612-01/21-01/06
URBROJ: 2133-13-4-22-7
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
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Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o
sportu (''Narodne novine'', broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 28/19,
47/20, 77/20 i 133/20) i članka 30. Statuta Općine
Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21
i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 7.
sjednici održanoj dana 7. lipnja 2022. godine, donosi
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za
2022. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu za
2022. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj
57/21) članak 3. mijenja se i glasi:
''Članak 3.
Za provedbu javnih potreba Općine Josipdol
u području sporta u 2022. godini, u Proračunu
Općine Josipdol za 2022. godinu, osigurana su
sredstva u iznosu od 831.397,00 kuna i to:
- donacije sportskim udrugama
u iznosu od
156.400,00 kn,
- uređenje objekta NK Josipdol u iznosu od
674.997,00 kn.''.
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 620-01/21-01/01
URBROJ: 2133-13-4-22-8
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
Na temelju članka 78. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj
68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Josipdol
(''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21),
a u svezi s člankom 9. Odluke o komunalnom
doprinosu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 6/19 i
35/19 – ispravak), Općinsko vijeće Općine Josipdol
na svojoj 7. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2022.
godine donosi
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
radi smanjenja depopulacije
Članak 1.
(1) Ova Odluka donosi se u svrhu smanjenja
depopulacije i poticanja gradnje mladih osoba kojima
je to prva nekretnina.
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(2) Pod mladim osobama u smislu ove
Odluke podrazumijevaju se osobe mlađe od 40
godina života, a što obuhvaća investitore samce i
obitelji čiji članovi su mlađi od 40 godina života.
(3) Odluku o oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa donosi Općinski načelnik
Općine Josipdol odnosno Općinsko vijeće Općine
Josipdol, a na osnovi te odluke nadležno upravno
tijelo za komunalno gospodarstvo donosi rješenje.
Članak 2.
U cilju smanjenja depopulacije na području
općine Josipdol te poticanja gradnje mladih osoba
obveznici komunalnog doprinosa iz članka 1. ove
Odluke, temeljem pisanog zahtjeva, ostvaruju pravo
na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u
svim zonama u visini od 100% obračunatog iznosa
komunalnog doprinosa.
Članak 3.
Za ostvarivanje prava na oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa sukladno ovoj
Odluci, pisani zahtjev obveznik mora podnijeti u roku
šest mjeseci od pravomoćnosti građevinske dozvole
ili rješenja o izvedenom stanju.
Članak 4.
Područja zona za obračun komunalnog
doprinosa iz ove Odluke utvrđena su člankom 4.
Odluke o komunalnom doprinosu, a jedinična
vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3
po pojedinoj zoni utvrđena je člankom 5. Odluke o
komunalnom doprinosu.
Članak 5.
(1) Ako se uvidom u dokumentaciju ili
očevidom utvrdi odstupanje od utvrđenih uvjeta iz
ove odluke temeljem kojih je obveznik komunalnog
doprinosa oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa,
tijelo Općine Josipdol iz članka 1. stavka 2. ove
Odluke poništit će odluku o oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa.
(2) Odstupanje u smislu stavka 1. ovog
članka smatra se navođenje u dokumentaciji o gradnji
i pisanom zahtjevu za oslobađanje kao investitora
osoba mlađih od 40 godina života, a u stvarnosti će u
istoj građevini prebivati osobe starije od 40 godina
života.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka
obveznik je dužan uplatiti u proračun Općine Josipdol
iznos komunalnog doprinosa kojeg je bio oslobođen
rješenjem nadležnog upravnog tijela.
Članak 6.
(1) Pravo na oslobođenje obveze plaćanja
komunalnog doprinosa ne može ostvariti fizička ili
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pravna osoba ukoliko ima nepodmirene obveze prema
Općini Josipdol ili prema trgovačkim društvima ili
ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u
temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima
Općina Josipdol, po bilo kojoj osnovi.
(2) Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz stavka
1. ovog članka izdaje nadležno upravno tijelo Općine
Josipdol.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 363-05/22-01/2
URBROJ: 2133-13-4-22-4
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.

Na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj
68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Josipdol
(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21),
Općinsko vijeće Općine Josipdol na 7. sjednici
održanoj 7. lipnja 2022. godine donosi
ODLUKU
o korištenju komunalne naknade za financiranje
građenja dječjeg vrtića
I.
Ovom Odlukom odobrava se korištenje
komunalne naknade za financiranje rekonstrukcije i
dogradnje Dječjeg vrtića Josipdol.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 363-03/22-01/1
URBROJ: 2133-13-4-22-3
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
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Na temelju članka 103. Zakona o cestama
("Narodne novine'', broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14 i 110/19) i članka 30. članka Statuta
Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj
12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2022.
godine, donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
nerazvrstanoj cesti u k. o. Oštarije
Članak 1.
Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra
u općoj uporabi katastarskoj čestici upisanoj u
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu,
Zemljišnoknjižnog odjela u Ogulinu, u k. o. Oštarije,
k. č. br. 4750/1, put, površine 151 čhv, kao javno
dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo
Općine Josipdol, koji odgovara k. č. br. 4150, k. o.
Oštarije, površine 184 m2, upisanoj u posjedovni list
br. 2170.
Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove,
komunalni sustav i EU fondove da obavi sve potrebne
radnje za provedbu ove Odluke.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra puta
na k. č. broj: 4150 u k. o. Oštarije (''Glasnik
Karlovačke županije'', broj 48a/20).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke
županije''.
KLASA: 340-04/22-01/3
URBROJ: 2133-13-4-22-4
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
Na temelju članka 103. Zakona o cestama
("Narodne novine'', broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14 i 110/19) i članka 30. članka Statuta
Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj
12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2022.
godine, donosi

69

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ukidanju svojstva javnog
dobra puta na k.č. broj 150 u k.o. Josipdol
Članak 1.
U članku 1. Odluke o ukidanju svojstva
javnog dobra puta na k.č. broj 150 u k.o. Josipdol
(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 21/21) brojka
''1066'' zamjenjuje se brojkom ''730''.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke
županije''.
KLASA: 340-04/22-01/2
URBROJ: 2133-13-4-22-3
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
Na temelju članka 51. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne
novine'', broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i članka 30.
Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke
županije", broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće
Općine Josipdol, na 7. sjednici održanoj dana 7.
lipnja 2022. godine, donosi
ODLUKA
o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata
radnih mjesta, načinu utvrđivanja plaća i ostalim
materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u
Dječjem vrtiću Josipdol
Članak 1.
(1) U članku 2. stavku 2. podstavku 4.
Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta,
načinu utvrđivanja plaća i ostalim materijalnim
pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću
Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 22/16 i
33/16) brojka ''0,683'' zamjenjuje se brojkom ''0,78''.
(2) U stavku 4. riječi ''od 5.108,44 kn
sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u
javnim službama (''Narodne novine'' broj: 40/09)''
zamjenjuju se riječima ''određenom za službenike i
namještenike u javnim službama''.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke ukida se
Odluka o promjeni osnovice obračuna plaće
djelatnicima Dječjeg vrtića Josipdol, KLASA: 60101/21-01/2, URBROJ: 2133/13-02-21-2 od 29.
siječnja 2021. godine.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 601-01/22-01/2
URBROJ: 2133-13-4-22-4
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
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Na temelju članka 20. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne
novine'', broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i
članka 30. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik
Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21), Općinsko
vijeće Općine Josipdol na svojoj 7. sjednici održanoj
dana 7. lipnja 2022. godine daje

Anđelina Božičević, prof. reh.

SUGLASNOST
na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i
40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 7.
sjednici održanoj dana 7. lipnja 2022. godine, donosi

I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o upisu djece
i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, od 20.
svibnja 2022. godine.

ODLUKU

II.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke
županije''.

Članak 1.
Odobrava se isplata sredstava kapitalne
pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Ogulin, za
sufinanciranje smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom
sustavu Korenica-Plitvice-Josipdol, u iznosu od
161.138,60 kuna, sve sukladno Ugovoru o
sufinanciranju programa smanjenja gubitaka u
vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj Ogulin, zaključenom s Hrvatskim vodama, KLASA:
325-03/21-05/255, URBROJ: 374-21-2-21-1 od 01.
travnja 2021. godine.
Članak 2.
Općinski načelnik vršit će isplate sredstava
kapitalne pomoći na osnovu zahtjeva Vodovoda i
kanalizacije d.o.o., Ogulin, sve sukladno članku 3.
Ugovora o sufinanciranju programa smanjenja
gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Ogulin.
Članak 3.
Isplata će se vršiti iz sredstva Proračuna,
Program Vodoopskrba, Kapitalni projekt K100006
Izgradnja sekundarne vodovodne mreže.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke
županije''.
KLASA: 325-01/21-01/06
URBROJ: 2133-13-4-22-8
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.

KLASA: 601-04/22-01/4
URBROJ: 2133-13-4-22-4
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.

Na temelju članka 20. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne
novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 – dalje u
tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića
Josipdol, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Josipdol, na
svojoj sjednici, održanoj 20. svibnja 2022., donosi
PRAVILNIK
O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA
I OBVEZA KORISNIKA USLUGA
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o upisu djece i
ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (dalje u
tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti za upis djece u
Dječji vrtić Josipdol (dalje u tekstu: Vrtić); javni
natječaj za upis djece; prednost pri upisu djece,
kriteriji i mjerila za bodovanje te dokumentacija koja
dokazuje status za izradu liste reda prvenstva; upis
djece s teškoćama u razvoju; izradu liste reda čekanja
te ostala pitanja od značaja za upis djece u vrtić, kao i
uvjeti pod kojima dijete može biti ispisano iz Vrtića.
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(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose
na roditelje istovjetno se primjenjuju na skrbnike i
udomitelje (dalje u tekstu: roditelj).
(3) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom
Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su
rodu navedeni.
Članak 2.
U Vrtiću se ostvaruju sljedeći programi za
djecu predškolske dobi:
 redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi (dalje u tekstu:
redoviti programi) koji su prilagođeni razvojnim
potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima;
 program predškole za djecu u godini prije polaska
u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju
dvije godine prije polaska u osnovnu školu (dalje
u tekstu: kraći program predškole);
 drugi kraći programi predškolskog odgoja u
skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja
(igraonice)
Članak 3.
Pedagoška godina započinje 1. rujna tekuće,
a završava 31. kolovoza sljedeće godine.
2. UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL
Članak 4.
(1) U redovite programe Vrtića se mogu
upisati djeca koja su do 31. kolovoza tekuće godine
navršila jednu godinu života, pa do polaska u
osnovnu školu.
(2) Vrtić je dužan, sukladno svom
kapacitetu,
organizirati
redovite
programe
predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na
području Općine Josipdol te osigurati prednost pri
upisu u redovite programe na način utvrđen
Zakonom, sukladno važećoj Odluci o načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
Josipdol, koju donosi Osnivač Vrtića.
Članak 5.
(1) Upis u Vrtić provodi se prema Odluci o
upisu djece u Dječji vrtić Josipdol (dalje u tekstu:
Odluka), koju za svaku pedagošku godinu donosi
Upravno vijeće Vrtića, uz suglasnost Osnivača.
(2) Odluka se objavljuje
na mrežnim
stranicama Vrtića.
(3) Na temelju Odluke Vrtić objavljuje
natječaj za upis djece.
(4) Natječaj se objavljuje na stranicama
vrtićima.
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(5) Natječaj sadrži podatke o vremenu i
mjestu upisa, vrsti programa, uvjete upisa, način
ostvarivanja prednosti pri upisu i način provođenja
natječaja.
Članak 6.
Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem
protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s
iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na
pojedina cijepljenja.
Članak 7.
(1) Postupak upisa provodi tročlano
Povjerenstvo za provedbu upisa (dalje u tekstu:
Povjerenstvo), sastavljeno od odgojno-obrazovnih
djelatnika Vrtića.
(2) Povjerenstvo za svaku pedagošku godinu
imenuje ravnatelj Vrtića.
(3) Članovi Povjerenstva između sebe biraju
predsjednika.
(4) Predsjednik Povjerenstva saziva i vodi
sjednice.
(5) Povjerenstvo donosi odluke većinom
glasova ukupnog broja članova Povjerenstva.
(6) O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
(7) Na sjednicama Povjerenstva može biti
prisutan ravnatelj Vrtića.
Članak 8.
(1) Djeca koriste usluge Vrtića u
kontinuitetu od dana potpisa Ugovora o međusobnim
pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga
ranog i predškolskog odgoja (dalje u tekstu: Ugovor)
do dana ispisa.
(2) Ispis djeteta iz Vrtića opisan je člancima
25. i 26. ovog Pravilnika.
Zahtjev za nastavak korištenja usluga za postojeće
korisnike usluga Vrtića
Članak 9.
(1) Roditelj djeteta koje je već upisano u
Vrtić (dalje u tekstu: roditelj-korisnik usluga) dužan
je u utvrđenom roku predati Zahtjev za nastavak
korištenja usluga (dalje u tekstu: Zahtjev) za svaku
sljedeću pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu
nastaviti koristiti usluge Vrtića, a radi ažuriranja
podataka koji su bitni za utvrđivanje visine cijene
sudjelovanja roditelja u plaćanju usluge Vrtića,
utvrđivanja broja djece koja će nastaviti pohađati
Vrtić u narednoj pedagoškoj godini te utvrđivanja
broja slobodnih mjesta za upis djece koja će se
prijaviti putem e-Prijave.
(2) Obrazac Zahtjeva s popisom potrebnih
dokumenata izdaje Vrtić.
(3) Način, vrijeme i mjesto podnošenja
Zahtjeva utvrđuje ravnatelj Vrtića te se predmetno
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objavljuje putem mrežnih stranica i oglasnih ploča
Vrtića.
(4) Roditelj-korisnik usluga je dužan u
utvrđenom roku predati Zahtjev s potpunom
dokumentacijom, koja je naznačena na Zahtjevu.
(5) Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se
razmatrati.
(6) Roditelji-korisnici dužni su podmiriti sva
dugovanja prema Vrtiću do trenutka predaje Zahtjeva.
(7) Rok za predaju Zahtjeva utvrđuje Vrtić.
(8) Po isteku roka za predaju Zahtjeva,
Povjerenstvo objavljuje raspored djece, razvrstane po
odgojno-obrazovnim skupinama, koja nastavljaju s
korištenjem usluga.
(9) Raspored djece iz prethodnog stavka
podložan je promjenama ovisno o potrebama
organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj
pedagoškoj godini.
(10) Nakon što se na temelju podnesenih
Zahtjeva utvrdi broj djece koja nastavljaju korištenje
usluga, utvrđuju se slobodna mjesta za upis
prijavljene djece u novu pedagošku godinu.
Slobodni kapacitet za upis u Vrtić i broj djece po
odgojno-obrazovnim skupinama
Članak 10.
(1) U novu pedagošku godinu upisuje se
onoliko djece koliko je potrebno da se popune
slobodni kapaciteti Vrtića, tako da broj djece u
odgojno-obrazovnim skupinama bude u skladu s
mjerilima koji je propisan Državnim pedagoškim
standardom.
(2) U jasličke programe u pravilu se upisuju
djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše 1
(jednu) godinu života.
(3) U vrtićke programe u pravilu se upisuju
djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše 3
(tri) godine života.
(4) Djeca s teškoćama u razvoju, ukoliko ih
je moguće integrirati u redoviti program, u Vrtić se
mogu upisati kada s 31. kolovoza tekuće godine
navrše 3 (tri) godine života.
e-Prijava
Članak 11.
(1) Roditelj koji prvi puta prijavljuje dijete
za upis u redoviti program podnosi e-Prijavu za upis
putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj
digitalnog društva Republike Hrvatske (dalje u tekstu:
e-Prijava) s odgovarajućom dokumentacijom, sve
sukladno člancima 5. i 15. ovog Pravilnika.
(2) Roditelj je dužan u upisnom roku predati
e-Prijavu s potpunom osnovnom dokumentacijom i
ostalom dokumentacijom kojom se dokazuje red
prvenstva za upis djeteta u Vrtić.
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(3) E-Prijava zaprimljena nakon roka neće se
razmatrati.
(4) E-Prijava s nepotpunom osnovnom
dokumentacijom neće se razmatrati
(5) Na temelju integracije sa sustavom eGrađani, e-Prijava preuzima određen skup podataka
(dokumentacija o djetetu i roditeljima, dokaz o
statusu žrtve i invalida domovinskog rata, dokaz o
prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr.), dok je ostalu
dokumentaciju koja se traži prema članku 15. ovoga
Pravilnika potrebno posebno učitati i priložiti uz ePrijavu.
(6) Vrtić zadržava pravo uvida u izvornike
dokaza.
Prednost pri upisu i red prvenstva
Članak 12.
(1) Prednost pri upisu i red prvenstva
utvrđuje Osnivač Vrtića Odlukom o načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
Josipdol sukladno Zakonu, a koja se provodi
bodovanjem na način određen člankom 13. ovoga
Pravilnika.
(2) U redovite programe Vrtića pravo na upis
ostvaruje:
 dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište
na području Općine Josipdol i državljani su
Republike Hrvatske,
 dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima
prebivalište u Općini Josipdol i državljani su
Republike Hrvatske,
 dijete kojemu je dodijeljen skrbnik ili je smješteno
u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom
prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima
prebivalište u Općini Josipdol i
 dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s
roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim
boravkom u Općini Josipdol.
(3) Ako ima slobodnih mjesta, u Vrtić se
može upisati i dijete iz obitelji s oba roditelja, koje
živi samo s jednim roditeljem, a taj roditelj i dijete
imaju prebivalište u Općini Josipdol,
(4) Ako ima slobodnih mjesta, u Vrtić se
mogu upisati i djeca koja zajedno s roditeljima imaju
prebivalište na području drugih gradova i općina, za
koju roditelj ili staratelj plaća punu ekonomsku cijenu
smještaja ili im troškove sufinancira njihova jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj
imaju prebivalište.
Članak 13.
Red prvenstva razrađuje se
bodovanja prema sljedećim kriterijima:

metodom

BROJ 29/2022

R.
B.
1.

2.

3.

KRITERIJI
Dijete koje zajedno s roditeljima ima
prebivalište
na području Općine Josipdol i
državljanin je RH

Dijete koje zajedno sa samohranim
roditeljem ima prebivalište na području
Općine Josipdol i državljanin je RH
Dijete koje je strani državljanin i koje
zajedno s roditeljima ima status stranca
s odobrenim stalnim boravkom u
Općini Josipdol

4.

Dijete zaposlenih roditelja

5.

Dijete samohranog roditelja

6.

Za dijete koje ima prebivalište na
području Općine Josipdol čiji je
roditelj žrtva ili invalid Domovinskoga
rata
Dijete kojemu je dodijeljen skrbnik ili
je smješteno u udomiteljsku obitelj
neovisno o njegovom prebivalištu, ako
njegov skrbnik ili udomitelj ima
prebivalište u Općini Josipdol
Dijete iz obitelji s troje ili više djece

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Dijete s teškoćama u razvoju
Dijete u godini prije polaska u osnovnu
školu
Dijete roditelja koji primaju dječji
doplatak
Dijete koje je zadovoljilo kriterij za
upis u prethodnoj pedagoškoj godini, a
nalazilo se je na listi čekanja
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MJERILA
BODOVANJA
Svaki roditelj s
prebivalištem na
području Općine
Josipdol
ostvaruje
20 bodova
40 bodova
Svaki roditelj
koji ima status
stranca s
odobrenim
stalnim
boravkom na
području Općine
Josipdol
ostvaruje
20 bodova
Svaki zaposleni
roditelj
ostvaruje po 10
bodova
Zaposleni
roditelj 22 boda,
nezaposleni
roditelj 10
bodova
5 bodova

5 bodova

Svako dijete
ostvaruje po 1
bod
3 boda
3 boda
1 bod
1 bod

Članak 14.
(1) Prednost pri upisu u okviru planiranog
broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama
ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova i ukoliko
ima potrebu za korištenjem cjelodnevnog 10-satnog
boravka.
(2) Dijete čiji se jedan ili oba roditelja
školuju, odnosno ostvaruju status redovitog učenika
ili studenta izjednačavaju se u svojim pravima na
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ostvarivanje prednosti sa zaposlenim roditeljima, uz
dostavu odgovarajuće dokumentacije kojom to
potvrđuju.
(3) Samohranim roditeljem smatra se roditelj
čiji je supružnik umro, koji nije u braku i ne živi u
izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje
dijete.
(4) Pod pojmom dijete samohranog roditelja
smatra se i dijete iz jednoroditeljske obitelji čiji
roditelj sam skrbi i uzdržava svoje dijete.
(5) Jednoroditeljskom obitelji se smatra
obitelj s jednim roditeljem, koji nije bio u braku i ne
živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava
svoje dijete.
(6) Kod utvrđivanja broja djece u obitelji
polazi se od ukupnog broja sve maloljetne djece u
obitelji.
(7) Pod ukupnim brojem djece u obitelji
smatra se uzdržavano dijete i sva maloljetna djeca
obitelji.
(8) Kod djece koja temeljem kriterija i
mjerila ostvare jednak broj bodova, prednost pri upisu
ima ono dijete koje je starije.
(9) Djeca koja s 31. kolovoza tekuće godine
ne navrše 1 (jednu) godinu života boduju se s 0 (nula)
bodova i biti će evidentirana po starosti od starijih
prema mlađima.
Članak 15.
(1) Osnovna dokumentacija za sudjelovanje u
natječaju:
 zahtjev za upis u redoviti program Vrtića
 preslika rodnog lista djeteta
 domovnica djeteta
 preslika osobnih iskaznica oba roditelja
 uvjerenje o prebivalištu oba roditelja i djeteta ne
starije od 30 (trideset) dana
 preslika cjepnog kartona djeteta
 za dijete koje je strani državljanin i zajedno sa
roditeljima ima status stranca - dokumentacija
kojom se dokazuje status stranca i odobreni stalni
boravak u Općini Josipdol za roditelje i dijete;
(2) Ukoliko je
osnovna dokumentacija
nepotpuna prijava se neće razmatrati.
(3) Ostala dokumentacija za utvrđivanje
reda prvenstva pri upisu djeteta u Vrtić:
 za dijete zaposlenih roditelja - Potvrda
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
zaposlenju roditelja ili e-radna knjižica ne starija
od 30 (trideset) dana od dana podnošenja
zahtjeva, preslika Ugovora o radu po potrebi;
 za dijete čiji su roditelji redoviti učenici ili
studenti - potvrde o redovitom školovanju (ne
starije od 30 (trideset) dana);
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za dijete samohranog roditelja/ dijete iz
jednoroditeljske obitelji prema članku 14.
stavku 4. Pravilnika - Preslika smrtnog lista ili
izvatka iz matice umrlih ili nestalih, preslika
izvatka iz matice rođenih za roditelja koji nije bio
u braku i javno bilježnička izjava da ne živi u
izvanbračnoj zajednici, ostala dokumentacija
kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i
uzdržava dijete;
 za dijete iz udomiteljske obitelji Rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb da je
dijete u udomiteljskoj obitelji;
 za dijete čiji je roditelj žrtva ili invalid
domovinskoga rata - Rješenje nadležnog
ministarstva o statusu žrtve ili invalida
Domovinskog rata
 za dijete iz obitelj s troje ili više djece - Rodni
listovi, izvadci iz matice rođenih ili potvrde o
rođenju djeteta i potvrde o prebivalištu svakog
djeteta zajedničkog kućanstva;
 za dijete s teškoćama u razvoju, ukoliko ih je
moguće integrirati u redovni program - Nalaz
i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i ostala
prateća medicinska dokumentacija kojom se
dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju,
Preslika rodnog lista, izvatka iz matice rođenih ili
potvrde o rođenju djeteta ;
 za dijete koje za godinu dana kreće u školu Preslika rodnog lista, izvatka iz matice rođenih ili
potvrde o rođenju djeteta;
 za dijete čiji roditelji primaju dječji doplatak
- Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu;
 za dijete koje je zadovoljilo kriterij za upis u
prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazilo se je
na listi čekanja - preslika rješenja o upisu od
prethodne godine;
 za dijete koje zajedno s roditeljima nema
prebivalište na području Općine Josipdol
rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge
jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) ili
izjava roditelja o plaćanju pune ekonomske
cijene Vrtića *
*Ova dokumentacija uzima se u obzir
ukoliko su zadovoljene sve potrebe za smještajem
djece roditelja koji imaju prebivalište na području
Općine Josipdol i ukoliko još postoji slobodnih
mjesta u vrtiću
Upis djece s teškoćama u razvoju
Članak 16.
(1) Djeca s teškoćama u razvoju koja zajedno
s roditeljima imaju prebivalište na području Općine
Josipdol i koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće
mogu svladati osnove redovitog programa s ostalom
djecom u skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju
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dodatne teškoće osim lakših poremećaja glasovnogovorne komunikacije, mogu se upisati u redoviti
program na poludnevni boravak, ako imaju nalaz i
mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i ostalu
prateću medicinsku dokumentaciju kojom dokazuju
stupanj teškoće, i ako su s 31. kolovoza tekuće godine
navršila 3 (tri) godine života, ovisno o procjeni
povjerenstva.
(2) Sukladno Državnom pedagoškom
standardu predškolskog odgoja i obrazovanja u
odgojno-obrazovnu skupinu može se uključiti samo
jedno dijete s lakšim teškoćama i tada se broj djece u
skupini smanjuje za dvoje djece.
Prijedlog liste reda prvenstva
Članak 17.
(1) Na temelju provedenog javnog natječaja
i prikupljene dokumentacije, sukladno mjerilima i
kriterijima bodovanja navedenih u članku 13. i 14.
ovog Pravilnika, Povjerenstvo utvrđuje broj bodova
za svaku prijavu i izrađuje prijedlog liste reda
prvenstva za upis djece u Vrtić.
(2) Prijedlog liste dostavlja se Upravnom
vijeću i objavljuje se na oglasnoj ploči i službenim
mrežnim stranicama Vrtića.
Prigovor
Članak 18.
(1) Roditelji nezadovoljni prijedlogom liste
reda prvenstva za upis djece u vrtić mogu podnijeti
pisani prigovor u roku 8 (osam) dana od objave
prijedloga liste.
(2) Prigovor se podnosi Upravnom vijeću
vrtića.
(3) Odluka Upravnog vijeća po uloženom
prigovoru je konačna.
(4) Odluku o prigovoru Upravno vijeće mora
donijeti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za
prigovor.
(4) Upravno vijeće može :
 odbaciti prigovor kao nepravodoban ili
nedopušten
 odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi
prijedlog liste
 usvojiti prigovor i poništiti donesen prijedlog
liste te predložiti Povjerenstvu ponovno
razmatranje zahtjeva.
(5) O svojoj odluci Upravno vijeće pisanim
putem izvještava roditelja.
Konačna lista
Članak 19.
(1) Nakon isteka roka za prigovore i
donošenja odluka po prigovorima Upravno vijeće će
utvrditi Konačnu listu sa sadržanim mjestom i
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vremenom upisa u Vrtić, koja će biti objavljena na
oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića.
(2) Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti
podatke o broju zaprimljenih prijava za upis djece,
broju prihvaćenih prijava i broju odbijenih prijava sa
obrazloženjem, te o raspoloživim kapacitetima nakon
utvrđenih rezultata upisa.
Sklapanje
programa

ugovora

i

ostvarivanje

redovitog

Članak 20.
(1) Ugovor o ostvarivanju redovitog
programa se sklapa na neodređeno vrijeme do ispisa
djeteta.
(2) Roditelj je dužan sklopiti Ugovor o
ostvarivanju programa s Vrtićem najkasnije do 1.
rujna tekuće godine.
(3) Za roditelje koji se ne odazovu na upis
do 01. rujna smatrat će se da su odustali od podnesene
prijave za upis.
Članak 21.
(1) Djeca upisana slijedom oglasa započinju
ostvarivati program od 01. rujna tekuće godine, ako
drugačije nije utvrđeno odlukom Osnivača ili
ugovorom Vrtića s roditeljem djeteta.
(2) Prije početka ostvarivanja programa
roditelj, odnosno skrbnik, dužan je dostaviti potvrdu
nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom
pregledu djeteta prije upisa u Vrtić i ispunjen upitnik
za roditelje te obaviti inicijalni razgovor.
Lista čekanja
Članak 22.
(1) Djeca koja po oglasu nisu primljena u
Vrtić vode se na listi čekanja, te se upisuju tijekom
pedagoške godine ako se oslobodi odgovarajući broj
mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili se proširi
kapacitet ustanove (ispisom djece, otvaranjem novih
objekata, ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih
skupina).
(2) Ako nema djece na listi čekanja ili se
roditelj, odnosno skrbnik, ne odazove na obavijest
ustanove o slobodnom mjestu za upis, u Vrtić se
mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji,
odnosno skrbnici, nisu sudjelovali u postupku za
prijem djece po redovitom objavljenom javnom
natječaju.
(3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga
članka djeca se u Vrtić mogu upisivati do 31. ožujka
tekuće pedagoške godine.
3. KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE
Članak 23.
(1) Dječji vrtić Josipdol je dužan samostalno
ili u suradnji s drugim ustanovama osigurati
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ostvarivanje programa predškole u trajanju od 250
sati za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu
školu koja nisu uključena u redoviti ili drugi program
predškolskog odgoja, a za djecu s teškoćama u
razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu.
(2) Postupak upisa u kraći program
predškole provodi se odvojeno od upisa u redovite
programe Vrtića.
(3) Način, vrijeme i mjesto provođenja upisa
u kraći program predškole za djecu koja nisu
polaznici redovitog programa objavit će se putem
mrežnih stranica Vrtića.
(4) Uz Zahtjev za upis u kraći program
predškole:
 presliku izvatka iz matice rođenih djeteta
 potvrdu
o
obavljenom
sistematskom
zdravstvenom pregledu (provjera urednog
cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana
podnošenja
 za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje
Jedinstvenog tijela vještačenja i ostala prateća
medicinska dokumentacija.
(5) Kraći program predškole je besplatan.
4. DRUGI KRAĆI PROGRAMI (igraonice)
Članak 24.
(1) Dječji vrtić Josipdol može organizirati i
druge kraće programe predškolskog odgoja
(igraonice) u skladu s interesima i potrebama djece i
zahtjevima roditelja te postojanju uvjeta u Vrtiću.
(2) Postupak upisa u druge kraće programe
(igraonice) provodi se odvojeno od upisa u redovite
programe Vrtića.
(3) Način, vrijeme i mjesto provođenja upisa
u kraće programe (igraonice) objavit će se putem
mrežnih stranica Vrtića.
(4) Uz Zahtjev za upis u kraći program
igraonice:
 presliku izvatka iz matice rođenih djeteta (za
djecu koja nisu polaznici redovitog programa)
 potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu (za
djecu koja nisu polaznici redovitog programa)
(5) Kraće programe u cijelosti financiraju
roditelji u iznosu koji određuje Upravno vijeće
svojom odlukom uz suglasnost Osnivača.
5. ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA
Članak 25.
(1) Dijete se može ispisati iz Vrtića na
zahtjev roditelja.
(2) Ispis djeteta obavlja se Ispisnicom koju
potpisuje ravnatelj i roditelj djeteta.
(3) Ispisnica se izdaje roditelju nakon što se
utvrdi da su podmirene sve obveze prema Vrtiću.
(4) Ako roditelj prestane koristiti usluge
Vrtića, a da prethodno nije ispisao dijete, dužan je
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platiti troškove smještaja djeteta u Vrtić za vrijeme
koje je potrebno da se ispis provede po službenoj
dužnosti.
Članak 26.
(1) Dijete će po službenoj dužnosti biti
ispisano iz Vrtića:
 ako 60 (šezdeset) dana neopravdano izostane iz
Vrtića
 ako ni nakon opomene da je dužan platiti zaostale
troškove smještaja u Vrtić roditelj-korisnik to ne
učini ni nakon narednih 15 (petnaest) dana
 ako se ni nakon opomene roditelj-korisnik ne
pridržava propisa Osnivača i međusobnih prava i
obaveza korisnika i davatelja usluge opisanih
pod točkom 6. ovog Pravilnika (6. Međusobna
prava i obveze korisnika i davatelja usluge), te
ostalih akata Vrtića koji su važni za kvalitetno i
zakonom utvrđeno provođenje programa i
poslovanje Vrtića
 ako roditelj-korisnik na vrijeme ne preda Zahtjev
za nastavak korištenja usluga Vrtića
 Vrtić može odbiti Zahtjev za nastavak korištenja
usluga roditelju-korisniku koji ne podmiri
potraživanja vrtića do utvrđenog roka, ako ih ne
podmiri najkasnije do 31. kolovoza kada
završava pedagoška godina u kojoj je ostvarivao
svoja prava kao korisnik usluga
 Vrtić može odbiti Zahtjev za nastavkom
korištenja usluga roditelju-korisniku za čije se
dijete utvrdi da nema prebivalište na području
Općine Josipdol, odnosno odobren stalni boravak
u Općini Josipdol za dijete stranog državljanina,
osim ako se radi o djetetu iz udomiteljske
obitelji.
(2) O prestanku pružanja usluga u
slučajevima opisanim u ovom članku odlučuje
ravnatelj rješenjem, uz prethodnu suglasnost
Upravnog vijeća Vrtića, a sukladno odredbama
zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
(3) Ukoliko roditelj djeteta koje je ispisano
sukladno ovom članku, nakon podmirenja svih
nastalih dugovanja prema Vrtiću, zatraži ponovni upis
djeteta u Vrtić, dijete će se razvrstati na kraj liste reda
prvenstva, odnosno na kraj liste čekanja za upis.
6.
MEĐUSOBNA
PRAVA
I
OBVEZE
KORISNIKA I DAVATELJA USLUGE
Članak 27.
Roditelj–korisnik usluga ima pravo:
 prije početka ostvarivanja programa biti upoznat
sa specifičnostima programa koje će dijete
koristiti, te s tim u svezi i s pravima i obvezama
korisnika usluge;
 putem individualnih razgovora i roditeljskim
sastanaka, biti redovito izvještavan o razvoju i



















76

napredovanju djeteta, te biti uključen u različite
oblike suradnje roditelja i Vrtića;
podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Vrtića radi
ostvarivanja i zaštite pojedinačnih prava i potreba
djeteta;
sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju
odgojno-obrazovnog programa za dijete;
sudjelovati u upravljanju Vrtićem na način
utvrđen zakonom i statutom Vrtića, birati i biti
biran za predstavnika roditelja-korisnika usluga u
Upravnom vijeću Vrtića;
Članak 28.
Roditelj-korisnik dužan je:
prije početka ostvarivanja programa obaviti
inicijalni razgovor sa stručnim timom Vrtića u
prisutnosti djeteta, odnosno ravnateljicom i
odgajateljima koji će s djetetom provoditi
izabrani program;
prije ostvarivanja programa dostaviti potvrdu
nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom
pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu
dokumentaciju za slučaj promjena zdravlja
nastalih nakon sistematskog zdravstvenog
pregleda;
predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o
karakteristikama i potrebama djeteta koje su bitne
za odabir primjerenog programa kao i za njegovu
sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanje
programa;
pravovremeno izvještavati Vrtić o promjenama
razvojnog statusa djeteta i surađivati s Vrtićem u
postupcima izmjene programa;
za slučaj značajnijih promjena zdravstvenog
stanja ili razvojnog statusa djeteta koje tijekom
ostvarivanja programa uoči stručni tim, odnosno
odgajatelji Vrtića uz konzultacije s vanjskim
članovima stručnog tima, obaviti zdravstvene i
ostale potrebne preglede nadležnih ustanova, te
sudjelovati u programu opservacije djetetovih
razvojnih potreba, radi utvrđivanja novog
prilagođenog individualiziranog programa, ako
je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti
djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja
odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu;
osobno odvoditi i dovoditi dijete iz odgojno–
obrazovne skupine ili pismeno obavijestiti
odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to
ovlastio;
izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine
u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta (u
slučaju zaraznih bolesti);
ne dovoditi u Vrtić bolesno dijete, a nakon
završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog
liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu,
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iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati
Vrtić;
odazivati se pozivima na roditeljske i
individualne sastanke te druge oblike suradnje
roditelja s Vrtićem u cilju praćenja razvoja i
napredovanja djeteta;
surađivati s odgajateljima i podržavati prijedloge
odgajatelja u cilju napredovanja djeteta;
redovito, a najkasnije do 25-og. u mjesecu
uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u
cijeni programa, sukladno važećoj Odluci o
mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
Josipdol, koju donosi Osnivač vrtića;
dostaviti Vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta
iz Vrtića najkasnije 7 dana prije ispisa, te
dokazati podmirenje svih nastalih troškova
programa do dana ispisa;
obavijestiti Vrtić o svim okolnostima koje utječu
na boravak djeteta u Vrtiću ( promjene
zaposlenja, broja telefona, prebivališta, adrese
stanovanja i sl.) i olakšice na koje kao korisnik
usluge ima pravo sukladno važećoj Odluci o
mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
Josipdol, koju donosi Osnivač vrtića, u roku od 8
dana od nastale promjene;
pridržavati se odredbi Kućnog reda Vrtića i
Sigurnosno–zaštitnog i preventivnog programa
Dječjeg vrtića Josipdol
izvršavati i poštivati druge obveze korisnika
usluga utvrđene općim aktima Vrtića.
Članak 29.
Vrtić ima pravo i dužnost:
ustrojiti rad s djecom u jasličkim i vrtićkim
odgojnim skupinama sukladno propisanom
programu i standardu predškolskog odgoja;
surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja
razvoja i napredovanja djeteta;
osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i
njihovo sudjelovanje u upravljanju Vrtićem
sukladno zakonu i Statutu Vrtića;
omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika
usluga;
upozoriti korisnika usluga da Vrtić pridržava
pravo preraspoređivanja djeteta iz jedne u drugu
odgojno-obrazovnu skupinu za vrijeme posebnog
organiziranja programa u srpnju i kolovozu te u
drugim posebnim okolnostima, u skladu s
pedagoškim načelima i interesima organizacije
rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za
programima predškolskog odgoja;
upozoriti roditelja da Vrtić može, u slučaju
značajnijih promjena zdravstvenog stanja ili
razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim
Vrtića, odnosno odgajatelji uz konzultacije s
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vanjskim članovima stručnog tima, izmijeniti
program i uvjete ostvarivanja programa za dijete,
s tim da postupak promjene programa pokreće
stručno-razvojna služba na temelju praćenja
stanja i potreba djeteta te na temelju provedene
pedagoške opservacije kao i dodatno obavljenih
pretraga i mišljenja nadležnih službi, u interesu
razvojnih potreba djeteta, njegove sigurnosti te
sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog
programa za drugu djecu;
otkazati ostvarivanje programa za dijete u slučaju
značajnijih promjena u razvojnom statusu djeteta,
ako ni novi prilagođeni individualizirani program
na zadovoljava razvojnim potrebama djeteta;
u slučaju promjene ili otkazivanja ostvarivanja
programa usmjeriti korisnika usluga na daljnje
postupanje i institucije koje će primjereno
zadovoljiti potrebe djeteta;
odbiti upis djeteta, odnosno ispisati dijete, osim u
slučaju medicinske kontraindikacije, ukoliko isto
nije primilo predviđena cijepljenja prema
Programu obveznih cijepljenja za svoju dob, na
temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti;
opomenom ukazati na otkazivanje ostvarivanja
odgojno-obrazovnog programa korisniku usluga
ukoliko ne plati dospjele obveze u roku od 60
dana od dana dospijeća obveze, odnosno ako
stignu dvije nepodmirene rate, ili ako korisnik na
drugi način prekrši obveze utvrđene ugovorom ili
općim aktom vrtića, odnosno Osnivača te na taj
način onemogući kvalitetno i zakonom utvrđeno
provođenje programa i poslovanja Vrtića.
prilikom prelaska djeteta u drugi dječji Vrtić
predati roditelju propisanu dokumentaciju koju
treba dostaviti drugom dječjem Vrtiću.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
(1) Roditelj-korisnik usluga dužan je tijekom
godine prijaviti i dokazati svaku promjenu u odnosu
na svoj osobni status i činjenice kojima je ostvario
prednost pri upisu te u odnosu na visinu iznosa
plaćanja usluga.
(2) Vrtić može tijekom godine izvršiti
provjeru dokumentacije iz prethodnog stavka ovog
članka na način da od roditelja-korisnika usluga
zatraži dostavu podataka iz prethodnog stavka.
Članak 31.
Informacije o djeci i roditeljima koje Vrtić
posjeduje zaštićene su sukladno zakonu kojim se
uređuje materija zaštite osobnih podataka.
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Članak 32.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja
se izvan snage Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju
prava i obveza korisnika usluga KLASA: 601-07/1801/03, URBROJ:2133-80-01-18-01 od dana 14.
svibnja 2018..
Članak 33.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon
pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća Općine
Josipdol.
KLASA: 601-07/22-01/03
URBROJ: 2133-80-01-22-01
Josipdol, 20. svibnja 2022.
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Na temelju članka 11. Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
KLASA: 601-07/18-01/03, URBROJ:2133-80-01-1801 od dana 14. svibnja 2018., članka 5. Pravilnika o
upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga KLASA: 601-07/22-01/03, URBROJ: 213380-01-22-01 od 20. svibnja 2022. (dalje u tekstu:
Pravilnik), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Josipdol, na
svojoj sjednici, održanoj dana 20. svibnja 2022.,
donosi
ODLUKU
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.
PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UPIS
NOVE
DJECE
U
REDOVITI
PROGRAM
ZA
PEDAGOŠKU
2022./2023. GODINU
(1) Prijave za upis nove djece u Dječji vrtić
Josipdol (dalje u tekstu: Vrtić) u redoviti program za
pedagošku godinu 2022./2023. godine, podnose se od
16. do 24. lipnja 2022. godine.
(2) Prijave za upis podnose se u obliku ePrijave putem aplikacije Središnjeg državnog ureda
za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske.
(3) U novu pedagošku godinu upisuje se
onoliko djece koliko je potrebno da se popune
slobodni kapaciteti Vrtića, tako da broj djece u
odgojno-obrazovnim skupinama bude u skladu s
mjerilima koji je propisan Državnim pedagoškim
standardom.
I.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL
Nataša Juričić

Na temelju članka 20. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne
novine'', broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i
članka 30. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik
Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21), Općinsko
vijeće Općine Josipdol na svojoj 7. sjednici održanoj
dana 7. lipnja 2022. godine daje
SUGLASNOST
na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Josipdol za
pedagošku godinu 2022./2023.
I.
Daje se suglasnost na Odluku o upisu djece u
Dječji vrtić Josipdol za pedagošku godinu
2022./2023., od 20. svibnja 2022. godine.
II.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke
županije''.
KLASA: 601-04/22-01/ 5
URBROJ: 2133-13-4-22-4
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.

II.

VRSTE REDOVITOG PROGRAMA U
DJEČJEM VRTIĆU JOSIPDOL
(1) Redoviti programi predškolskog odgoja
za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:
1. Redoviti cjelodnevni program – vrtić (za djecu
od 3. godine do polaska u školu):
 Matični objekt Dječjeg vrtića Josipdol u
Josipdolu
 Područni objekt Dječjeg vrtića Josipdol u
Oštarijama
2. Redoviti cjelodnevni program – jaslice (za
djecu od 1.-3. godine života)
 Područni objekt Dječjeg vrtića Josipdol u
Oštarijama
(2) U jasličke programe u pravilu se upisuju
djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše 1
(jednu) godinu života.
(3) U vrtićke programe u pravilu se upisuju
djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše 3
(tri) godine života.
(4) Djeca s teškoćama u razvoju, ukoliko ih
je moguće integrirati u redoviti program, u Vrtić se
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mogu upisati kada s 31. kolovoza tekuće godine
navrše 3 (tri) godine života.
III.

UVJETI
UPISA
I
POTREBNA
DOKUMENTACIJA
(1) Upis djeteta uvjetuje se urednim
cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih
cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju
kontraindikacije na pojedina cijepljenja.
(2)
Osnovna
dokumentacija
za
sudjelovanje u natječaju:
 zahtjev za upis u redoviti program Vrtića
 preslika rodnog lista djeteta
 domovnica djeteta
 preslika osobnih iskaznica oba roditelja
 uvjerenje o prebivalištu oba roditelja i djeteta ne
starije od 30 (trideset) dana
 preslika cjepnog kartona djeteta
 za dijete koje je strani državljanin i zajedno sa
roditeljima ima status stranca - Dokumentacija
kojom se dokazuje status stranca i odobreni stalni
boravak u Općini Josipdol za roditelje i dijete;
(3) Ukoliko je osnovna dokumentacija
nepotpuna, prijava se neće razmatrati.
(4) Ostala dokumentacija za utvrđivanje
reda prvenstva pri upisu djeteta u Vrtić:
 za dijete zaposlenih roditelja - Potvrda
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
zaposlenju roditelja ili e-radna knjižica ne starija
od 30 (trideset) dana od dana podnošenja
zahtjeva, preslika Ugovora o radu po potrebi;
 za dijete čiji su roditelji redoviti učenici ili
studenti - potvrde o redovitom školovanju (ne
starije od 30 (trideset) dana);
 za dijete samohranog roditelja/dijete iz
jednoroditeljske obitelji prema članku 14.
stavku 4. Pravilnika - Preslika smrtnog lista ili
izvatka iz matice umrlih ili nestalih, preslika
izvatka iz matice rođenih za roditelja koji nije bio
u braku i javnobilježnička izjava da ne živi u
izvanbračnoj zajednici, ostala dokumentacija
kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i
uzdržava dijete;
 za dijete iz udomiteljske obitelji Rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb da je
dijete u udomiteljskoj obitelji;
 za dijete čiji je roditelj žrtva ili invalid
domovinskoga rata - Rješenje nadležnog
ministarstva o statusu žrtve ili invalida
Domovinskog rata;
 za dijete iz obitelji s troje ili više djece - Rodni
listovi, izvadci iz matice rođenih ili potvrde o
rođenju djeteta i potvrde o prebivalištu svakog
djeteta zajedničkog kućanstva;
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za dijete s teškoćama u razvoju, ukoliko ih je
moguće integrirati u redovni program - Nalaz
i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i ostala
prateća medicinska dokumentacija kojom se
dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju,
Preslika rodnog lista, izvatka iz matice rođenih ili
potvrde o rođenju djeteta;
 za dijete koje za godinu dana kreće u školu Preslika rodnog lista, izvatka iz matice rođenih ili
potvrde o rođenju djeteta;
 za dijete čiji roditelji primaju dječji doplatak Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu;
 za dijete koje je zadovoljilo kriterij za upis u
prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazilo se je na
listi čekanja - preslika rješenja o upisu od
prethodne godine;
 za dijete koje zajedno s roditeljima nema
prebivalište na području Općine Josipdol rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge
jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) ili
izjava roditelja o plaćanju pune ekonomske
cijene Vrtića *
*Ova dokumentacija uzima se u obzir
ukoliko su zadovoljene sve potrebe za smještajem
djece roditelja koji imaju prebivalište na području
Općine Josipdol i ukoliko još postoji slobodnih
mjesta u vrtiću.
Napomene:
 Roditelj je dužan u upisnom roku predati ePrijavu s potpunom osnovnom dokumentacijom i
ostalom dokumentacijom kojom se dokazuje red
prvenstva za upis djeteta u Vrtić.
 E-Prijava zaprimljena nakon roka neće se
razmatrati.
 E-Prijava
s
nepotpunom
osnovnom
dokumentacijom neće se razmatrati.
 Na temelju integracije sa sustavom e-Građani, ePrijava preuzima određen skup podataka
(dokumentacija o djetetu i roditeljima, dokaz o
statusu žrtve i invalida domovinskog rata, dokaz
o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr.) dok je
ostalu dokumentaciju koja se traži prema članku
15. Pravilnika potrebno posebno učitati i priložiti
uz e-Prijavu.
(5) Vrtić zadržava pravo uvida u izvornike
dokaza.
NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI
PRI UPISU I RED PRVENSTVA
(1) Na temelju Odluke o načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol,
(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 15/22), koju je
donijelo Općinsko vijeće Općine Josipdol, dana 30.
ožujka 2022. godine, prednost pri upisu djece u Dječji
vrtić Josipdol ostvaruje:
IV.
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Dijete koje zajedno s oba roditelja ima
prebivalište na području Općine Josipdol i
državljani su RH;
 Dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem
ima prebivalište u Općini Josipdol i državljani su
RH;
 Dijete kojemu je dodijeljen skrbnik ili je
smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o
njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili
udomitelj ima prebivalište u Općini Josipdol;
 Dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s
roditeljima ima status stranca s odobrenim
stalnim boravkom u Općini Josipdol.
(2) Prednost pri upisu djeca ostvaruju prema
sljedećem redu prvenstva (razrađenom metodom
bodovanja u članku 13. Pravilnika) sukladno zakonu:
 djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog
rata;
 djeca zaposlenih roditelja;
 djeca samohranih roditelja;
 djeca iz udomiteljskih obitelji;
 djeca iz obitelji s troje ili više djece;
 djeca s teškoćama u razvoju, ukoliko ih je
moguće integrirati u redoviti program;
 djeca u godini prije polaska u osnovnu školu;
 djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.
(3) Prednost pri upisu u okviru utvrđenog
broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim
skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.
(4) Ukoliko dvoje ili više djece ostvari
jednak broj bodova redoslijed na Listi reda prvenstva
utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg
prema mlađem.
V.
PRIJEDLOG
LISTE
REDA
PRVENSTVA S REZULTATIMA PRIJAVA ZA
UPIS I LISTA S KONAČNIM REZULTATIMA
UPISA
(1) Postupak upisa djece u redovite programe
Dječjeg vrtića Josipdol, sukladno Pravilniku, provodi
Povjerenstvo za upis djece.
(2) Roditelj ima pravo prigovora na Listu
reda prvenstva u roku od 8 (osam) dana od objave u
dijelu koji se odnosi na njegovo dijete.
(3) Odluku o prigovorima donosi Upravno
vijeće nakon čega se utvrđuju konačni rezultati upisa i
objavljuje Lista s konačnim rezultatima
(4) Utvrđena Lista reda prvenstva s
rezultatima prijava i Lista s konačnim rezultatima
upisa objavljuju se pod šiframa.
VI.

OBJAVA REZULTATA UPISA
(1) Prijedlog Liste reda prvenstva s
rezultatima prijava za upis biti će objavljena na
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mrežnim stranicama Vrtića i oglasnim pločama
matičnog i područnog objekta dana 15. srpnja 2022..
(2) Konačni rezultati upisa biti će objavljeni
na mrežnim stranicama Vrtića i oglasnim pločama
matičnog i područnog objekta nakon isteka roka za
podnošenje prigovora (29. srpnja 2022.).
OBJAVA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE
Na temelju ove Odluke objavit će se natječaj
za upis djece na mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Vrtića.
VII.

VIII. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS U
KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE I KRAĆE
PROGRAME IGRAONICA ZA PEDAGOŠKU
GODINU 2022./2023.
(1) Prijave za upise u kraće programe
predškole i kraće programe igraonica, s
dokumentacijom naznačenom na Zahtjevima za upis
u kraće programe, ne podnose se putem e-Prijave, već
osobnim dolaskom u Vrtić ili dostavom na e-mail
adresu: kontakt@dv-josipdol.hr.
(2) Prijave za upis u kraće programe
provoditi će se od 16. do 24. lipnja 2022. godine.
(3) Obavijest o rezultatima i početku
provođenja kraćih programa biti će objavljena na
mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića.
KLASA: 601-05/22-01/23
URBROJ: 2133-80-01-22-01
Josipdol, 20. svibnja 2022.
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL
Nataša Juričić

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj
68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske i 32/20) i članka 30. Statuta Općine
Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21 i
40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol na 7. sjednici
održanoj 7. lipnja 2022. godine daje
SUGLASNOST
na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa
pokojnika
I.
Daje se prethodna suglasnost trgovačkom
društvu Komunalno Josipdol d.o.o., Ogulinska 12,
Josipdol, OIB 46426033985 na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge ukopa pokojnika.
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II.
Opći uvjeti isporuke sastavni su dio ove
Suglasnosti.

Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe
u muškom rodu uporabljeni su neutralno i jednako se
odnose na muške i ženske osobe.

III.
Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ''Glasniku Karlovačke Županije''.

Članak 3.
Bitni pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta

KLASA: 363-02/22-01/3
URBROJ: 2133-13-4-22-4
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj
68/18, 110/18 i 32/20), članka 19. Izjave o usklađenju
općih akata Društva s ograničenom odgovornošću sa
Zakonom o trgovačkim društvima (od 01. travnja
2022. – potpuni tekst), a nakon ishođene prethodne
suglasnosti Općinskog vijeća Općine Josipdol od
dana 7. lipnja 2022. godine, trgovačko društvo
KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. za komunalne
djelatnosti,
Ogulinska
12,
Josipdol,
OIB:
46426033985, zastupano po direktorici Martini
Luketić, bacc. admin. publ., dana 7. lipnja 2022.
godine, donosi
OPĆE UVJETE
ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE
UKOPA POKOJNIKA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Općim uvjetima isporuke
komunalne usluge ukopa pokojnika (dalje u tekstu:
Opći uvjeti) utvrđuju uvjeti pružanja, odnosno
korištenja komunalne usluge ukopa pokojnika na
području Općine Josipdol (dalje u tekstu: usluga
ukopa), međusobna prava i obveze isporučitelja i
korisnika usluge, način mjerenja, obračuna i plaćanja
isporučene usluge.
(2) Trgovačko društvo KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o. za komunalne djelatnosti,
Ogulinska 12, Josipdol, OIB: 46426033985 (dalje u
tekstu:
trgovačko
društvo
KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o.), sukladno članku 5. Odluke o
upravljanju
grobljima
(''Glasnik
Karlovačke
županije'', broj 21/21), jest trgovačko društvo koje je
nadležno za upravljanje grobljima na području
Općine Josipdol.

jesu:
1. ''isporučitelj usluge ukopa'' na grobljima na
području Općine Josipdol jest trgovačko društvo
KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. (dalje u tekstu:
Isporučitelj usluge ukopa)
2. ''korisnik usluge ukopa'' je pravna ili fizička
osoba koja s Isporučiteljem usluge ukopa pravno
uređuje korištenje usluge ukopa, koja ne mora ujedno
biti i korisnik grobnog mjesta (dalje u tekstu:
Korisnik usluge ukopa)
3. ''usluga ukopa'' podrazumijeva ispraćaj i ukop
pokojnika unutar groblja, sukladno posebnim
propisima
4. ''korisnik grobnog mjesta'' je osoba kojoj je
grobno mjesto dano na korištenje rješenjem ili drugim
pravnim poslom (dalje u tekstu: Korisnik grobnog
mjesta)
5. ''ispraćaj'' predstavlja posljednji ispraćaj
pokojnika koji započinje izlaskom iz mrtvačnice, a
završava ukopom u grobno mjesto
6. ''ukop'' je priprema i uređenje grobnog mjesta te
polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka u grobno
mjesto. Uslugu kremiranja Isporučitelj usluge ukopa
ne izvršava, ali je dužan izvršiti ukop urne
7. ''groblje'' predstavlja ograđeni prostor zemljišta na
kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i
komunalna infrastruktura.
II. UVJETI
USLUGE

PRUŽANJA

I

KORIŠTENJE

Članak 4.
(1) Isporučitelj usluge ukopa vrši uslugu
ukopa sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 i
32/20), Zakona o grobljima (''Narodne novine'', broj
19/98, 58/12 i 89/17), Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (''Narodne novine'', broj 79/07,
113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i
143/21), Pravilnika o grobljima (''Narodne novine'',
broj 99/02), Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja
opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i
iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora
i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje
opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i
iskopavanja umrlih osoba (''Narodne novine'', broj
116/18 i 50/20), općim aktima Općine Josipdol te
općim aktima trgovačkog društva KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o..
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(2) Ugovor o isporuci komunalne usluge
ukopa između Isporučitelja usluge ukopa i Korisnika
usluge ukopa smatra se sklopljenim po podnesenom
zahtjevu Korisnika usluge ukopa, odnosno po
ispunjenju uvjeta propisanim člankom 8. ovih Općih
uvjeta.
(3) Podnošenjem zahtjeva iz prethodnog
stavka Korisnik usluge prihvaća ove Opće uvjete u
cijelosti.
(4) Korisnik usluge ukopa je dužan platiti
Isporučitelju usluge ukopa cijenu za isporučenu
uslugu ukopa, sve po dostavljenom računu u skladu s
Cjenikom usluga.
Članak 5.
Za isporuku usluge ukopa trgovačko društvo
KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. mora raspolagati:
- odgovarajućim prostorijama i objektima
- uređenom mrtvačnicom s odrom za smještaj lijesa
ili urne
- odgovarajuće opremljenim i osposobljenim
radnicima
- kolicima za prijevoz umrle osobe i posmrtnih
ostataka i vijenaca do mjesta ukopa
- opremom, priborom i alatom za obavljanje usluge.
Članak 6.
(1) Ekshumacija i prijenos posmrtnih
ostataka obavlja se sukladno važećem zakonu i
podzakonskim aktima kojima se uređuje zaštita
pučanstva od zaraznih bolesti.
(2) Iskop (ekshumacija) umrle osobe
odnosno posmrtnih ostataka može se obaviti:
- na temelju zahtjeva zainteresirane osobe uz
odobrenje nadležnog tijela, a radi premještaja u drugo
grobno mjesto,
- po službenoj dužnosti, radi redovitog prekopa ili
postupanje po odluci nadležnog tijela.
III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE
TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALNO
JOSIPDOL D.O.O. I KORISNIKA USLUGE
Članak 7.
(1) Trgovačko društvo KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o. obvezuje se izvršiti uslugu ukopa
za Korisnika usluge ukopa u svemu u skladu s
pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pravilima
struke i uz dužni pijetet prema pokojniku.
(2) Trgovačko društvo KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o. je dužno osigurati da se opraštanje
od pokojnika obavi prema prethodno iskazanoj želji
pokojnika, ukoliko je ista poznata, odnosno prema
želji obitelji pokojnika ili prema želji Korisnika
usluge ukopa, te u skladu s važećim pozitivnim
propisima Republike Hrvatske.
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Članak 8.
(1) Ukop se obavlja na temelju potpisane
narudžbenice Korisnika usluge ukopa, odnosno
Korisnika usluge ukopa i ovlaštene osobe trgovačkog
društva KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o..
(2) Ovlaštena osoba Isporučitelja usluge
ukopa prilikom zaprimanja zahtjeva za ukop dužna je
pružiti sve potrebne informacije Korisniku usluge
ukopa vezane uz organizaciju ukopa.
(3) Po postignutom dogovoru o usluzi ukopa,
Korisnik usluge ukopa potpisuje narudžbenicu čime
se Ugovor o isporuci usluge ukopa smatra
sklopljenim, te čime Korisnik usluge ukopa pristaje
na primjenu ovih Općih uvjeta, kao i na ispostavu
računa za dogovorenu uslugu ukopa.
Članak 9.
Korisnik usluge ukopa obvezuje se
trgovačkom društvu KOMUNALNO JOSIPDOL
d.o.o. dostaviti urednu dokumentaciju za ukop
sukladno propisima te dati istinite podatke potrebne
za isporuku usluge, i to:
- podatke o umrloj osobi,
- podatke o korisniku usluge,
- podatke o grobnom mjestu u kojem se želi obaviti
ukop i sl.
Članak 10.
Korisnik usluge ukopa dužan je trgovačkom
društvu KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. platiti
cijenu usluge utvrđenu cjenikom, koji se donosi
sukladno članku 18. ovih Općih uvjeta.
Članak 11.
(1) Ukoliko Korisnik usluge ukopa raspolaže
grobnim mjestom za ukop pokojnika (grobno mjesto
pokojnika, vlastito grobno mjesto), tada će zajedno sa
ovlaštenom
osobom
trgovačkog
društva
KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. identificirati
grobno mjesto u koje će se ukopati pokojnik te dati
suglasnost za ukop u identificirano grobno mjesto.
(2) U slučaju da Korisnik usluge ukopa nije
u mogućnosti poduzeti radnje iz stavka 1. ovog
članka, isti može drugoj osobi dati punomoć za
poduzimanje navedenih radnji u ime i za račun
Korisnika usluge ukopa, ovjerenu kod nadležnog
tijela.
(3) Za ukop u grobno mjesto člana obitelji
Korisnika grobnog mjesta ili treće osobe potrebna je
prethodna suglasnost Korisnika grobnog mjesta, a u
slučaju suvlasništva grobnog mjesta svih Korisnika
grobnog mjesta.
(4) Suglasnost iz ovog članka daje se osobno
u službenim prostorijama trgovačkog društva
KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. ili se istom
dostavlja pisanim putem s ovjerenim potpisima svih
Korisnika grobnog mjesta.
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Članak 12.
(1) Ukop u popunjeno grobno mjesto može
se obaviti nakon isteka roka od 15 godina od zadnjeg
ukopa u grobno mjesto, odnosno 30 godina od
zadnjeg ukopa u grobnicu, sve pod uvjetom da su se
stekli sanitarni uvjeti za sabiranje i zbrinjavanje
posmrtnih ostataka.
(2) U grobna mjesta na koje su položene
urne, urna se može položiti bez obzira na to kada je
položena prethodna urna.
Članak 13.
Nakon smrti Korisnika grobnog mjesta,
pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi
nasljednici utvrđeni pravomoćnim rješenjem o
nasljeđivanju.
Članak 14.
(1) Ukoliko Korisnik usluge ukopa nema
grobno mjesto, dužan je najprije na propisanom
obrascu trgovačkom društvu KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o. podnijeti zahtjev za dodjelu
grobnog mjesta i zajedno s predstavnikom trgovačkog
društva KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. odabrati
slobodno grobno mjesto u koje se može izvršiti ukop.
(2) Za odabrano grobno mjesto Korisniku
usluge ukopa izdaje se rješenje o pravu korištenja
grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, sukladno
Odluci o grobljima.
Članak 15.
Ukoliko se usluga dogovara za korisnika
grobna mjesta, tada uslugu dogovaraju članovi
njegove obitelji ili opunomoćenik.
Članak 16.
(1) Prije izlaganja pokojnika u mrtvačnici
mora biti ishođena dozvola mrtvozornika za ukop
pokojnika.
(2) Pokojnik se izlaže u drvenom lijesu te
mora biti odjeven.
(3) Posmrtni ostaci kremiranog pokojnika
izloženi su u urni.
(4) Nije dozvoljeno obavljanje posmrtnog
obreda nad otvorenim lijesom s pokojnikom.
Članak 17.
(1) Ispraćaj pokojnika od mrtvačnice do
grobnog mjesta obavlja ovlaštena osoba trgovačkog
društva KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o..
(2) Ukopu pokojnika obvezno prisustvuje
ovlaštena osoba trgovačkog društva KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o. radi nadzora na provedbom ukopa,
u smislu nadzora nad tehničkim uvjetima i/ili
evidentiranja ukopa.
(3) Ukoliko se prilikom ukopa mora
pomaknuti oprema ili uređaj grobnog mjesta ili
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okolnih grobnih mjesta, troškove oko uspostave
prijašnjeg stanja snosi Korisnik usluge ukopa.
Članak 18.
(1) Ukop se obavlja svakim radnim danom
od ponedjeljka do subote u radnom vremenu koje
određuje
trgovačko
društvo
KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o.
(2) Ukop se na poseban zahtjev stranke
obavlja nedjeljom te u dane blagdana, sukladno
zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i
neradni dani u Republici Hrvatskoj.
IV. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA
ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE
Članak 19.
(1) Cijene usluge ukopa utvrđene su
Cjenikom
koji
donosi
trgovačko
društvo
KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. uz prethodnu
suglasnost općinskog načelnika.
(2) Cjenik iz stavka 1. ovog članka
objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama
trgovačkog društva KOMUNALNO JOSIPDOL
d.o.o., www.josipdol.hr.
Članak 20.
Za isporučenu uslugu ukopa trgovačko
društvo KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o.. Korisniku
usluge ukopa obračunava i ispostavlja račun sukladno
Cjeniku, kojim su određeni rok dospijeća i način
plaćanja usluge.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta
stavljaju se izvan snage Opći uvjeti isporuke
komunalne usluge ukopa pokojnika od dana 30.
prosinca 2018. godine.
Članak 22.
Ovi Opći uvjeti objavljuju se u ''Glasniku
Karlovačke županije'', na oglasnoj ploči i na mrežnim
stranicama trgovačkog društva KOMUNALNO
JOSIPDOL d.o.o. (www.josipdol.hr).
Članak 23.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga
dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke
županije''.
KLASA: 363-01/22-01/1
URBROJ: 2133-13-1-1-22-3
Josipdol, 7. lipnja 2022.
DIREKTORICA
Martina Luketić, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o
sprječavanju sukoba interesa (''Narodne novine'', broj
143/21) i članka 30. Statuta Općine Josipdol
("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i 40/21),
Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 7. sjednici
održanoj dana 7. lipnja 2022. godine, donosi
KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JOSIPDOL
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Kodeksom ponašanja članova
Općinskog vijeća Općine Josipdol (u daljnjem tekstu:
Kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa između
privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti
članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa,
tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga
pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.
Članak 2.
(1) Svrha je Kodeksa jačanje integriteta,
objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u
obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i
članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje
etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na
temeljnim društvenim vrijednostima i široko
prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja
građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.
(2) Cilj je Kodeksa uspostava primjerene
razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i
kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s
naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje,
nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju
dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih
tijela Općinskog vijeća.
Članak 3.
(1) Odredbe ovog Kodeksa ponašanja
članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća odnose se i na općinskog načelnika
(u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti).
(2) Odredbe ovog Kodeksa iz glave II.
Temeljna načela djelovanja članka 5. točke 3., 4., 9.,
10., 14., 16. i 17. odnose na sve sobe koje je
predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu
Općinskog vijeća.
Članak 4.
(1) U ovome Kodeksu pojedini pojmovi
imaju sljedeće značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim
se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi
mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge
osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase,
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nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog
opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili
drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih
obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog
položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili
sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na
temelju privatnih odnosa sa službenikom ili
dužnosnikom Općine Josipdol
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni
drug nositelja političke dužnosti, životni partner i
neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u
uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik
te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i
okolnostima opravdano mogu smatrati interesno
povezanima s nositeljem političke dužnosti
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o
javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup,
najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za
zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije
učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz
programa javnih potreba i druge potpore koje se
isplaćuje iz proračuna Općine
3. potencijalni sukob interesa je situacija
kada privatni interes nositelja političkih dužnosti
može utjecati na nepristranost nositelja političke
dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
4. stvarni sukob interesa je situacija kada je
privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili
se osnovano može smatrati da je utjecao na
nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju
njegove dužnosti
5. uznemiravanje je svako neprimjereno
ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja
stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva,
ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni,
neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje
stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili
drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju,
vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja
je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili
ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a
imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.
II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA
Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u
obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih
temeljnih načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti
očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje
političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u
kojima djeluju
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3. poštovanja integriteta i dostojanstva
osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te
zabrane uznemiravanja
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz
situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane
korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak
povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta
dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane
traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja
pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan
propisanih ovlasti
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju
javnih pitanja
7. javnosti rada i dostupnosti građanima
8. poštovanja posebne javne uloge koju
mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne
diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad
tijela općinske vlasti
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
10. iznošenja službenih stavova u skladu s
ovlastima
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su
izabrani, odnosno imenovani
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje
su izabrani, odnosno imenovani
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama
u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih
izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge
načine
14.
prihvaćanja
dobrih
običaja
parlamentarizma te primjerenog komuniciranja,
uključujući zabranu uvredljivog govora;
15.
odnosa
prema
službenicima
i
namještenicima upravnih odjela Općine koji se
temelji na propisanim pravima, obvezama i
odgovornostima obiju strana, isključujući pritom
svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u
demokratskim društvima smatra neprihvatljivim
(primjerice, davanje naloga za protupropisna
postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i
slično)
16. redovitog puta komuniciranja sa
službenicima i namještenicima, što uključuje
pribavljanje službenih informacija ili obavljanje
službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.
Članak 6.
(1) Od nositelja političkih dužnosti se
očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji
se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih
dužnosti.
(2) Od nositelja političkih dužnosti se
očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze
koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.
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Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s
ponašanjem nositelji političkih dužnosti koje je u vezi
s obnašanjem javne dužnosti.
III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA
POLITIČKIH DUŽNOSTI
Članak 8.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi
predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću
ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog
vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.
Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti
pred zakonom.
Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog
vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog
probitka ili probitka povezane osobe.
IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU
Članak 11.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti
se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na
njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim
povezane osobe.
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE
ETIČKOG KODEKSA
Članak 12.
(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički
odbor i Vijeće časti.
(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana,
a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.
(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i
Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće na
mandat od 4 godine.
Članak 13.
(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se
iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj
zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti
nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke,
odnosno kandidat kandidacijske liste grupe birača
zastupljene u Općinskom vijeću.
(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz
reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i
jedan iz oporbe.
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Članak 14.
(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti
imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda
u lokalnoj zajednici.
(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne
mogu biti nositelji političkih dužnosti, niti članovi
političke stranke, odnosno kandidati kandidacijske
liste grupe birača zastupljene u Općinskom vijeću.
Članak 15.
(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu
inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana
radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela
Općinskog vijeća, općinskog načelnika, službenika
upravnog tijela Općine ili po prijavi građana.
(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime
prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti
koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz
navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena.
Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.
(3) Etički odbor može od podnositelja
prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna
pojašnjenja i očitovanja.
Članak 16.
(1) Etički odbor obavještava nositelja
političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i
poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o
iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.
(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi
pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem
postupka po prijavi.
(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici
većinom glasova.
Članak 17.
(1) Etički odbor u roku od 60 dana od
zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću
donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.
(2) Ako je prijava podnesena protiv člana
Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po
prijavi i u odlučivanju.
Članak 18.
(1) Za povredu odredaba Kodeksa Općinsko
vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili
preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje
uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za
usklađivanje načina djelovanja nositelja političke
dužnosti s odredbama Kodeksa.
(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj
političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana
primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.
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Članak 19.
(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici
većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od
dana podnesenog prigovora.
(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i
potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor
i preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća.
Članak 20.
(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće
časti primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i
načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća općine
Josipdol.
(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i
Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i
druga primanja sukladno odluci o naknadi i drugim
primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela
Općinskog vijeća.
Članak 21.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti
objavljuju se u ''Glasniku Karlovačke županije'' i na
mrežnoj stranici Općine Josipdol.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 024-02/22-01/2
URBROJ: 2133-13-4-22-4
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'', broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13
- pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30.
Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke
županije", broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće
Općine Josipdol, na 7. sjednici održanoj dana 7. lipnja
2022. godine, donosi
PRAVILNIK
o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i
donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine
Josipdol
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak
dodjele sredstava za sponzorstva i donacije, za koja
Proračunom Općine Josipdol (u daljnjem tekstu:
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Općina) za tekuću godinu nisu utvrđeni krajnji
korisnici. Pravilnik se ne odnosi na sponzorstva i
donacije koje se ostvaruju na temelju natječaja ili
javnog poziva jer su oni uređeni posebnim propisima.
Članak 2.
U smislu ovog Pravilnika sponzorstvo je:
- dodjela novčanih ili drugih stvari ili prava
profitnim i neprofitnim organizacijama, a temeljem
koje iste preuzimaju obvezu promotivnog isticanja
Općine u skladu s Ugovorom o sponzorstvu.
Članak 3.
(1) U smislu ovog Pravilnika donacija je:
- svako darovanje novčanih ili drugih stvari
ili prava fizičkim i neprofitnim institucijama,
aktivnostima, djelatnostima za kulturne, umjetničke,
znanstvene,
odgojno-obrazovne,
zdravstvene,
humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge
općekorisne svrhe.
(2) Donacija se dodjeljuje Odlukom o
donaciji.
Članak 4.
(1) Sponzorstvo ili donacija iz Proračuna
Općine, u smislu ovog Pravilnika, ne može se
ostvariti za programe/projekte koji se u cijelosti
financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o
Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o
vatrogastvu, Zakon o pravnom položaju vjerskih
zajednica i sl.) ili programe/projekte za koje su u
cijelosti odobrena sredstva iz državnog proračuna,
proračuna jedinica lokalne samouprave te drugih
izvora. Također, sponzorstvo i donacija ne može se
ostvariti,
u
smislu
ovog
Pravilnika,
za
programe/aktivnosti koja se ostvaruju na temelju
natječaja ili javnog poziva.
Dodjela sponzorstava i donacija udrugama i
neprofitnim organizacijama
Članak 5.
(1) Na postupke dodjele sponzorstava ili
donacija udrugama i neprofitnim organizacijama
Povjerenstvo će primjenjivati odgovarajuće odredbe
Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge.
II. NAČELA
SREDSTAVA

DODJELE
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- IZVRSNOST - Podnositelji zahtjeva
moraju opravdati dodjelu sredstava svojim
dosadašnjim radom i rezultatima, zalaganjem,
predloženim projektom/programom te prijedlogom
provedbe i procjenom tržišnih sredstava.
- NEPRISTRANOST I JEDNAKOST
POSTUPKA - Za sve podnositelje zahtjeva vrijedi
jednak postupak, a zahtjevi će biti procijenjeni
temeljem njihove vrijednosti i ustanovljenih kriterija
neovisnom stručnom procjenom.
- DJELOTVORNOST I BRZINA - postupak
dodjele sredstava bit će proveden u primjerenom
roku, uz visoku kvalitetu vrednovanja.
III.
KATEGORIJE
ZA
DODJELU
SPONZORSTVA I DONACIJE
Članak 7.
Kategorije za dodjelu sponzorstava ili
donacija su sljedeće:
- djeca, mladi – poticanje izvrsnosti (odgoj i
obrazovanje, znanost, talent, inovacije);
- humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava
(briga za djecu, starije, briga za osobe
s posebnim potrebama, zdravlje, zaštita ljudskih
prava);
- očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske
baštine (kultura i umjetnost);
- zaštita okoliša;
- vjerski projekti;
- sport u lokalnoj zajednici;
- obogaćivanje društvenog života na
području Općine.
IV. MJERILA DODJELE SREDSTAVA
Članak 8.
Prilikom procjene zaprimljenih zahtjeva, biti
će primjenjivana opća mjerila:
- kvaliteta prijedloga/programa i njihov
doprinos ukupnom razvoju Općine;
- originalnost, stupanje inovacije i napretka
te realistične i transparentne financijske procjene;
strateška
važnost
prijedloga
programa/projekta i njihova sposobnost da unaprijede
područje programa;
- utjecaj projekt/programa i visok stupanj
korisnosti na područjima od posebnom interesa za
društvenu zajednicu;
- doprinos afirmaciji ukupnih vrijednosti
društvene zajednice.

MATERIJALNIH

Članak 6.
Dodjela sredstava za namjene utvrđene
člankom 2. i 3. ovog Pravilnika temelji se na
sljedećim načelima:

V.
POSTUPAK
DONIRANJA

SPONZORIRANJA

ILI

Članak 9.
(1) Postupak sponzoriranja ili doniranja,
temeljem ovog Pravilnika, započinje pisanim
zahtjevom.
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(2) Zahtjev se podnosi općinskom načelniku
Općine, a obrađuje se u nadležnom upravnom tijelu
Općine.
(3) Obrazac zahtjeva čini sastavni dio ovog
Pravilnik kao Prilog 1.
Članak 10.
Zahtjev za sponzorstvo, odnosno donaciju
sadrži:
1. Podatke o podnositelju zahtjeva za dodjelu
sponzorstva/donacije:
 Naziv podnositelja zahtjeva
 Adresa
 IBAN žiroračuna i poslovna banka
 OIB
 Kontakt osoba (telefon, mail)
2. Opis sponzorstva/donacije:
 Naziv
 Svrha
 Trajanje
 Mjesto održavanja
3.
Kategorija
za
koju
se
traži
sponzorstvo/donacija:
 Sport
 Zdravlje
 Znanost
 Obrazovanje
 Kultura i umjetnost
 Tehnička kultura
 Humanitarni projekti
 Zaštita okoliša
 Manifestacije
4. Podaci o projektu (za sponzorstvo):
 Naziv projekta
 Mjesto i vrijeme trajanja projekta
 Traženi iznos sponzorstva
 Marketinške pogodnosti za sponzora.
Članak 11.
Podnositelji zahtjeva moraju imati najmanje
posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
prebivalište ili sjedište na području Općine ili se
njihovo djelovanje i aktivnosti moraju provoditi na
području Općine.
Članak 12.
Podnositelji zahtjeva imaju pravo ostvariti
sredstva za sponzorstvo i donacije iz ovog Pravilnika
samo jednom u proračunskoj godini.
Članak 13.
Odluku o zahtjevima za sponzorstva i
donacije donosi općinski načelnik i to do
maksimalnog iznosa od 10.000,00 kn po pojedinom
sponzorstvu ili donaciji.
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Članak 14.
(1) Nakon što se zahtjev zaprimi i općinski
načelnik odobri iznos donacije ili sponzorstva,
potpisana Odluka dostavlja se u Jedinstveni upravni
odjel na daljnje postupanje. Jedinstveni upravni odjel
pismeno obavještava podnositelje zahtjeva o
ostvarivanju ili neostvarivanju sponzorstva ili
donacije iz proračuna Općine.
(2) Ukoliko Općina odobri zahtjev za
sponzorstvo, sa primateljem se sklapa ugovor o
sponzorstvu kojim se pobliže definiraju međusobna
prava i obveze .
(3) Ukoliko Općina odobri zahtjev za
donacijom, donosi se odluka o donaciji.
Članak 15.
(1) Novčana sredstva koja se korisniku
isplaćuju direktno na njegov žiro-račun, korisnik je
dužan koristiti za namjenu koju je naveo u zahtjevu, u
skladu s važećim propisima i ovim Pravilnikom te je
u roku od 30 dana od dana realizacije projekta dužan
nadležnom upravnom tijelu dostaviti dokaz o
namjenskom trošenju sredstava (izvješće, račune i
sl.).
(2) U slučaju ne postupanja sukladno stavku
1. ovog članka, korisnik je dužan dodijeljena sredstva
vratiti u Proračun Općine te u narednom razdoblju od
dvije godine nema pravo na sredstva iz Proračuna
Općine.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije'', a
objavit će se i na internetskoj stranici te oglasnoj
ploči Općine Josipdol.
KLASA: 421-04/22-01/3
URBROJ: 2133-13-4-22-3
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
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Prilog 1. Obrazac zahtjeva za dodjelu donacije/sponzorstva
Podnositelj zahtjeva:
OIB:
Odgovorna osoba za zastupanje:
Adresa:
(grad/općina, ulica i kućni broj)
Tel/Fax/Mob:
e-mail adresa:
Internet adresa:
IBAN:
Otvoren kod banke:
Status predlagatelja
(označite)

a) javna ustanova
b) udruga*
c) organizacija*
d) trgovačko društvo*
e) ostalo
*molimo priložiti presliku rješenja o registraciji

Naziv projekta:
Od Općine Josipdol se traži:
(označite)

Programska djelatnost (označite)
(sukladno čl. 7. Pravilnika*)

a) Donacija (čl.3. Pravilnika*)
b) Sponzorstvo (čl. 2. Pravilnika*)
a) humanitarno djelovanje i zaštita ljudskih prava
b) djeca i mladi
c) kultura i umjetnost
e) sport
f) ekologija i očuvanje okoliša
g) obrazovanje i znanost
h) ostalo

Kratak opis projekta
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Tko će biti izravni korisnici
projekta:
Planirani početak i završetak
projekta:
Područje provedbe projekta:
(županija, mjesto, grad)
Ukupan iznos potreban za
projekt:
Od Općine Josipdol tražite
(označite)

a) Proizvode
b) Financijska sredstva

Iznos financijskih sredstava ili
vrijednost proizvoda koji se traže
od Općine Josipdol:
Do kojeg datuma je potrebno
doznačiti financijska
sredstva/dostaviti proizvode?
Datum i potpis odgovorne osobe:
M.P.
____________________________________________
Napomena:
- Prijava (obrazac) uključujući i popratne materijale može sadržavati najviše do 10 stranica
- Priloženi materijali ne vraćaju se pošiljatelju
Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (''Narodne novine'', broj 46/22) i članka 30.
Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 7.
sjednici održanoj dana 7. lipnja 2022. godine, donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG I VANJSKOG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA
POVJERLJIVE OSOBE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive
osobe (dalje u tekstu: Pravilnik) se uređuje:
- postupak unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nepravilnosti u Općini Josipdol (u daljnjem tekstu:
Poslodavac)
- postupak i način imenovanja Povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe Poslodavca
- vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti
od neovlaštenog otkrivanja te
- druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
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Članak 2.
(1) Poslodavac u svom poslovanju teži poštovanju svih primjenjivih zakona, propisa i poslovnih standarda
te je u interesu poslodavca da se eventualne nepravilnosti u poslovanju prijave, isprave i uklone.
(2) Poslodavac potiče sve osobe koje imaju saznanja o nepravilnostima koje su povezane s obavljanjem
poslova kod poslodavca da ih prijave te se u tu svrhu ovim Pravilnikom uređuju pitanja vezana uz prijavljivanje
nepravilnosti.
II. ZNAČENJE POJMOVA
Članak 3.
(l) Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise
navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.
(2) Informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili
mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio
ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom
je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.
(3) Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je
saznala u svom radnom okruženju.
(4) Prijava ili prijaviti je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima.
(5) Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o
prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu
ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili
je trebala započeti.
(6) Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane
poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s
prijavom nepravilnosti.
(7) Povezane osobe su pomagači prijavitelja nepravilnosti, srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s
prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju te pravni subjekti u vlasništvu
prijavitelja nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u
radnom okruženju.
(8) Osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili
vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju.
(9) Prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom
razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba.
(10) Daljnje postupanje je svaka radnja koju je primatelj prijave nadležan za ispitivanje nepravilnosti ili
bilo koje drugo tijelo ili osoba, organizacijska cjelina odnosno tijelo nadležno za postupanje po sadržaju prijave
nepravilnosti poduzelo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti,
uključujući mjere kao što su unutarnja istraga, istraga, progon, mjera za povrat sredstava ili zaključivanje postupka.
(11) Povratna informacija je pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim
daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje.
(12) Pomagač prijavitelju nepravilnosti je fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku
prijavljivanja u radnom okruženju.
Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti i pokretanja zlonamjernih postupaka
Članak 4.
(1) Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti.
(2) Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Poslodavca te pravnog posla kojima se propisuje zabrana
prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.
(3) Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te
povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.
Članak 5.
Zabrana osvete
(1) Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti,
povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog
razotkrivanja.
(2) Osvetom se osobito smatraju postupci:
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a) privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera,
b) degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje,
c) prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena
d) uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje,
e) negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje,
f) nametanja ili određivanja stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući financijsku sankciju,
g) prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja,
h) diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili nepravednog tretmana,
i) uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako
je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen,
j) nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u
području radnih odnosa, ili njegova prijevremenog raskida,
k) prouzročenja štete, uključujući štetu nanesenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili
financijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda,
l) negativnog označavanja na temelju neformalnog ili formalnog sektorskog sporazuma ili sporazuma koji
se primjenjuje na cijelu industriju, što može značiti da osoba u budućnosti neće moći naći posao u tom sektoru ili
industriji,
m) prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja,
n) poništavanja licencije ili dozvole te
o) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.
(3) Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Poslodavca te pravnog posla kojima se Poslodavac osvećuje
prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju pravni
učinak.
III. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, POVJERLJIVIH OSOBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA TE
POVEZANIH OSOBA
Pravo na zaštitu
Članak 6.
(1) Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:
1. zaštitu identiteta i povjerljivosti,
2. sudsku zaštitu,
3. naknadu štete,
4. primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu
pomoć,
5. emocionalnu podršku,
6. drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (''Narodne
novine'', broj 46/22 - u daljnjem tekstu: Zakon).
(2) Prijavitelju nepravilnosti može se odobriti sekundarna besplatna pravna pomoć u skladu
sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć.
(3) Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako učini vjerojatnim da je prema
njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.
(4) Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako učine
vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave
o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.
Uvjeti za zaštitu prijavitelja
Članak 7.
(1) Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu Zakonom i ovim Pravilnikom ako su
imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u
trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su podnijeli
prijavu u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika sustavom unutarnjeg ili vanjskog
prijavljivanja nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost.
(2) Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju
uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o
tome što su prijavu podnijele anonimno.
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Obveza zaštite identiteta
Članak 8.
(1) Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji
su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i
njihovu daljnju obradu te će isti ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz stavka 1. ovoga
članka mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili
nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, među ostalim radi zaštite prava
na obranu prijavljene osobe.
(3) Otkrivanja izvršena na temelju iznimke predviđene stavkom 2. ovoga članka podliježu odgovarajućim
zaštitnim mjerama na temelju primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog zakonodavstva.
(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka koje s odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu
identiteta prijavljenih osoba.
Obrada osobnih podataka
Članak 9.
(1) Svaka obrada osobnih podataka u skladu s ovim Pravilnikom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih
podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske unije i nacionalnim pravom
kojim se regulira zaštita osobnih podataka.
(2) Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako
se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.
Zaštita povjerljivosti
Članak 10.
Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga
osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije
koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.
III. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
Podnošenje prijave nepravilnosti i sadržaj prijave
Članak 11.
(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
(2) Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom s naznakom na omotnici ''Za
povjerljivu osobu", dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.
(3) Povjerljiva osoba dužna je prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi datum prijave.
(4) Prijava nepravilnosti sadrži podatke:
- o prijavitelju nepravilnosti,
- naziv poslodavca prijavitelja,
- podatke o osobi i/ ili osobama na koje se prijava odnosi,
- datum prijave i
- opis nepravilnosti koja se prijavljuje.
Postupak unutarnjeg prijavljivanja
Članak 12.
(1) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Poslodavcu.
(2) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
(3) Povjerljiva osoba dužna je:
1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam (7) dana od dana primitka,
2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u
pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana
prijavitelju, nakon proteka sedam (7) dana od dana podnošenja prijave,
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave,
ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave,
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6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama
i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi,
7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja
odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu,
8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko
prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za
postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.
(4) Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika
prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
(5) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju
zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.
(6) Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi
nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja
nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.
Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
Članak 13.
(1) Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.
(2) Prijavitelj nepravilnosti može prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje
nepravilnosti:
1. nakon što je prvo podnio prijavu kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja ili
2. izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje.
(3) Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.
IV. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE
NEPRAVILNOSTI I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE
Imenovanje povjerljive osobe
Članak 14.
(1) Postupak imenovanja Povjerljive osobe i njezina zamjenika pokreće se objavom poziva zaposlenicima
za imenovanje Povjerljive osobe i njezina zamjenika na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Poslodavca.
(2) Pozivom se zaposlenike obavještava o provedbi postupka imenovanja Povjerljive osobe i njezina
zamjenika te ih se poziva da u roku ne kraćem od 15 dana pisanim putem, na za to predviđenom obrascu, predlože
povjerljivu osobu.
(3) U pozivu će biti naznačeno kako svaki zaposlenik može staviti svoj prijedlog povjerljive osobe i njezina
zamjenika te kako će Poslodavac na prijedlog zaposlenika imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje
nepravilnosti i njezina zamjenika ukoliko najmanje 20% zaposlenika da svoj prijedlog.
(4) Ako u roku petnaest (15) dana od dana poziva zaposlenicima iz stavka 1. ovoga članka, zaposlenici ne
dostave svoj prijedlog Povjerljive osobe i njezina zamjenika, Poslodavac će, sukladno članku 20. st. 3. Zakona
Povjerljivu osobu i njezinog zamjenika Odlukom imenovati sam.
(5) Ako više grupa od najmanje 20% zaposlenika predloži Poslodavcu različite osobe, Poslodavac će za
povjerljivu osobu odnosno njezinog zamjenika imenovati one osobe koje je predložilo više zaposlenika, a ako se radi
o istom broju zaposlenika, onda će između pristiglih prijedloga osobe izabrati Poslodavac.
(6) U slučaju utemeljenja radničkog vijeća odnosno imenovanja sindikalnog povjerenika, oni će biti
ovlašteni za predlaganje povjerljive osobe i njezina zamjenika.
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Članak 15.
(1) Povjerljivu osobu i njenog zamjenika odlukom imenuje Poslodavac u roku od petnaest (15) dana od
proteka roka za dostavu očitovanja na poziv za imenovanje Povjerljive osobe i njezinog zamjenik.
(2) Odluka o imenovanju Povjerljive osobe i njenog zamjenika obavezno sadrži i sljedeće podatke o
povjerljivoj osobi i njenom zamjeniku: ime i prezime, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na
internetskoj stranici i oglasnoj ploči Poslodavca.
(3) Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči
Poslodavca.
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Pristanak povjerljive osobe i njezina zamjenika
Članak 16.
(1) Zaposlenici koji predlažu Povjerljivu osobu i njezinog zamjenika trebali bi prethodno dobiti njihov
pristanak koji se daje u pisanom obliku i zajedno s prijedlogom dostavlja Poslodavcu, a sadrži ime i prezime, OIB i
potpis zaposlenika.
(2) Poslodavac imenuje Povjerljivu osobu te njezina zamjenika uz njihovu pisanu suglasnost.
Zamjenik
Članak 17.
(1) Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajući način primjenjuju se na Zamjenika.
(2) Zamjenik djeluje kada povjerljivoj osobi prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga do imenovanja nove
osobe, odnosno u slučaju duže nenazočnosti povjerljive osobe (30 i više dana) ili ako ga povjerljiva osoba posebno
za to ovlasti, ili u slučaju kraće nenazočnosti povjerljive osobe ako je situacija takva da se ne može čekati.
Razrješenje povjerljive osobe i prestanak te dužnosti
Članak 18.
(1) Imenovanu Povjerljivu osobu i njezina zamjenika Poslodavac će razriješiti bez odgađanja na temelju
prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno
najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca.
(2) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik mogu samoinicijativno pisanim putem tražiti da ih se razriješi te
obveze, odnosno dati pisanu izjavu da povlače svoj pristanak.
(3) Ako Povjerljivoj osobi ili njezinom zamjeniku prestane radni odnos kod Poslodavca ili postanu zakonski
zastupnik Poslodavca, prestaje i svojstvo Povjerljive osobe odnosno njezinog zamjenika.
(4) U slučaju iz stavka l. i 2. ovoga članka Poslodavac će razriješiti Povjerljivu osobu odnosno njezinog
zamjenika i o tome obavijestiti zaposlenike te zatražiti prijedlog druge osobe.
(5) Do imenovanja nove Povjerljive osobe sve poslove obavlja njen zamjenik, osim kada će okolnosti
upućivati na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove Povjerljive osobe.
Osiguranje nesmetanog djelovanja
Članak 19.
(1) Poslodavac mora Povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje kao povjerljivoj osobi, u tom
smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada, smjenu i sl. koji bi onemogućili ili bitno otežali njeno djelovanje.
(2) Zbog svojeg djelovanja u dobroj vjeri kao povjerljiva osoba, ista ne smije trpjeti nikakve štetne
posljedice.
(3) Poslodavac neće utjecati niti pokušati utjecati na postupanje Povjerljive osobe ili njezina zamjenika
prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, niti ih stavljati u
nepovoljan položaj prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
Obavijest o povjerljivoj osobi
Članak 20.
O Povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku Poslodavac mora obavijestiti sve zaposlenike putem internetske
stranice i oglasne ploče Poslodavca.
Poduzimanje mjera s obzirom na karakter nepravilnosti
Članak 21.
(1) Poduzimanje nužnih mjera za zaustavljanje i otklanjanje nepravilnosti podrazumijeva da Povjerljiva
osoba treba o tome obavijestiti nadležne osobe kod Poslodavca zavisno od razine i težine nepravilnosti i zahtijevati
da se nepravilnosti hitno otklone.
(2) Sve osobe koje je Povjerljiva osoba obavijestila o nepravilnostima dužne su iste odmah zaustaviti ili
ukloniti i Povjerljivu osobu obavijestiti o učinjenom, a ako nepravilnosti ne budu riješene u primjerenom roku
Povjerljiva osoba će obavijestiti osobe više razine u hijerarhiji, odnosno sama napraviti vanjsku prijavu
nepravilnosti.
Završne odredbe
Članak 22.
(1) Ovaj Pravilnik objavit će se internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Josipdol.
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(2) Prilog ovom Pravilniku čine Obrazac za prijavljivanje nepravilnosti, Obrazac prijedloga za imenovanje
povjerljive osobe i Suglasnost na imenovanje povjerljivom osobom.
(3) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, izravno se primjenjuju odredbe Zakona.
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.
KLASA: 024-02/22-01/2
URBROJ: 2133-13-4-22-3
Josipdol, 7. lipnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelina Božičević, prof. reh.
OBRAZAC
PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
u Općini Josipdol
Podaci o podnositelju prijave nepravilnosti:
Ime i prezime: ____________________________
OIB:____________________________________
Radno mjesto: ____________________________

Podaci o osobi/osobama na koje se prijava nepravilnosti odnosi:
Ime i prezime: ____________________________
Radno mjesto: ____________________________
Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________
Datum podnošenja prijave:
_______________________
Potpis podnositelja prijave
______________________
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OBRAZAC
PRIJEDLOG IMENOVANJA
POVJERLJIVE OSOBE

Podaci o Predlagatelju:
Ime i prezime: ____________________________
OIB:____________________________________
Radno mjesto: ____________________________
Za povjerljivu osobu predlažem:
Ime i prezime: ____________________________
Radno mjesto: ____________________________

Datum podnošenja prijedloga:
___________________________

Potpis podnositelja prijedloga
__________________________

OBRAZAC
SUGLASNOST
na imenovanje povjerljivom osobom

Ovim putem, ja ______________________________________, sukladno članku 16. Pravilnika o postupku
unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nepravilnosti, dajem suglasnost da me Općina Josipdol imenuje povjerljivom
osobom.
U Općini Josipdol, dana __________________

Potpis
___________________

Glasnik Karlovačke županije
Izdavač – Karlovačka županija
Uredništvo – Ured župana Karlovačke županije,
A. Vraniczanya br. 2, Karlovac
telefon: 047/666-130, 666-133
e-mail. tajnistvo@kazup.hr
Urednik – Bruno Bajac, mag. iur.
Izlazi prema potrebi
Godišnja pretplata – 1.000,00 kuna

