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I   ŽUPAN 

 

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke 

županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 17/21) i 

članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke županije u 2023. godini („Glasnik 

Karlovačke županije“ br. 54a/22 ), županica donosi 

 

ODLUKU 

o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava 

na jednokratnu novčanu pomoć u     

  2023. godini 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i 

postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu 

pomoć  iz sredstava Proračuna Karlovačke županije u 

2023. godine. 

Prednost pri odobravanju jednokratne 

novčane pomoći imaju korisnici koji zadovoljavaju 

uvjete iz ove Odluke a nisu korisnici zajamčene 

minimalne naknade pri centru za socijalnu skrb. 

  Podnositelju zahtjeva koji je korisnik 

zajamčene minimalne naknade iznimno se može 

odboriti jednokratna novčana pomoć, ali samo za 

namjenu propisanu u Odluci i prema ocjeni 

Povjerenstva.  

 Jednokratnu novčanu pomoć ne mogu 

ostvariti članovi istog kućanstva.  

   

Članak 2. 

 Kriteriji za ostvarivanje prava na 

jednokratnu novčanu pomoć : 

- da je podnositelj zahtjeva državljanin Republike 

Hrvatske s prebivalište na području Karlovačke 

županije; 

- iznos mjesečnog primanja pojedinca ili obitelji – 

podnositelja zahtjeva (iznos mjesečnog primanja 

samca ili svih članova obitelji ostvaren u posljednja 

tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnijet 

zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva 

koja samac ili obitelj ostvaruju); 

- pravilno ispunjen zahtjev sa prikupljenom 

dokumentacijom kojom se potvrđuje opravdanost 

zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć; 

- da podnositelj zahtjeva pravo na jednokratnu 

novčanu pomoć nije ostvario u prethodnoj godini, kao 

ni u tekućoj godini u kojoj se zahtjev podnosi. 

 Upravni odjel za hrvatske branitelje i 

zdravstvo može zahtijevati i druge dokaze u postupku 

ostvarivanja prava u smislu ove Odluke ukoliko se za 

to ukaže potreba. 

 

 

 

Članak 3. 

Uvjet mjesečnog primanja ispunjava osoba 

odnosno kućanstvo s mjesečnim primanjima: 

- samac do - 331,81 EUR 

- dvočlano kućanstvo do - 464,53 EUR 

- tročlano kućanstvo do - 597,25 EUR 

- za svakog daljnjeg člana kućanstva cenzus se 

  povećava za 39,82 EUR 

 

Članak 4. 

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se za: 

1. podmirenje troškova liječenja za osobe oboljele od 

teških bolesti (maligne bolesti, srčani infarkt, 

moždani udar, paraliza, teška fizička i mentalna 

oštećenja, rijetke autoimune bolesti);-dokaz novija 

medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da se 

radi o teškoj bolesti navedenoj u ovom stavku; 

2. smrt užeg člana obitelji – u godini u kojoj se 

pomoć traži; - dokaz račun o pogrebnim troškovima 

koji glasi na podnositelja zahtjeva; 

3. troškove sanacije štete uzrokovane prirodnom 

nepogodom (ekstremnim vremenskim pojavama, 

požarom, poplavom i sl.), uz uvjet da je oštećena 

nekretnina za stanovanje jedina i uz uvjet da na 

području navedene nekretnine nije proglašena 

prirodna nepogoda ili katastrofa – u godini u kojoj se 

pomoć traži; - dokaz zapisnik nadležnog tijela o 

događaju. 

Jednokratna novčana pomoć ne može se 

ostvariti za namjenu koju u potpunosti osigurava 

nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i druga 

državna tijela, a koja su propisana Zakonom o 

socijalnoj skrbi i drugim važećim Zakonima (npr. 

Grad, Općina, Centar za socijalnu skrb, HZZO i sl.). 

               Novčani iznos koji podnositelju zahtjeva 

može biti odobren određivati će se prema ocjeni 

Povjerenstva, s obzirom na težinu trenutačnih 

životnih okolnosti i učestalosti zahtjeva te sukladno 

propisanim kriterijima u Odluci, a prema prilivu 

sredstava u Proračun Karlovačke županije .   

 

Članak 5. 

 Jednokratna novčana pomoć može se 

odobriti podnositelju zahtjeva na temelju pravilno 

ispunjenog važećeg Zahtjeva uz priloženu traženu 

dokumentaciju, kojom se dokazuju okolnosti zbog 

kojih je jednokratna novčana pomoć potrebna, a za 

namjenu iz članka 4. ove Odluke. 

 Povjerenstvo razmatra podnesene zahtjeve i 

ocjenjuje ispunjavanje uvjeta iz Odluke, a Zaključak 

o odobrenju ili ne odobrenju jednokratne novčane 

pomoći donosi Upravni odjel za hrvatske branitelje i 

zdravstvo. 

 Povjerenstvo rješava pristigle zahtjeve za 

jednokratnu novčanu pomoć najmanje jednom 

mjesečno onim redom kojim su pristizali. 
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 Financijska sredstva za dodjelu jednokratnih 

novčanih pomoći, a u skladu sa uvjetima iz ove 

Odluke, osigurana su u Proračunu Karlovačke 

županije na pozicijama Upravnog odjela za hrvatske 

branitelje i zdravstvo. 

 Jednokratne novčane pomoći dodjeljivat će 

se do iskorištavanja sredstava koja su za tu namjenu 

osigurana u Proračunu Karlovačke županije za 

kalendarsku godinu.  

 Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći 

podnosi se Karlovačkoj županiji, Upravnom odjelu za 

hrvatske branitelje i  zdravstvo.   

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se na 

IBAN račun podnositelja zahtjeva.  

 

Članak 6. 

 Ova Odluka primjenjuje se od 01. siječnja 

2023. pa do kraja 2023. godine. 

 

Članak 7. 

 Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u Glasniku Karlovačke županije. 
 

KLASA: 551-01/22-01/24  

URBROJ: 2133-03/16-23-01 

Karlovac, 11. siječnja 2023. godine        
 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek – Hajdin, dipl. ing. arh. 
 

 

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke 

županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 17/21) i 

članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke županije u 2023. godini („Glasnik 

Karlovačke županije“ br. 54a/22), županica donosi 

 

ODLUKU 

o ostvarivanju prava na jednokratnu naknadu za 

novorođeno dijete u 2023. godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način 

ostvarivanja prava na jednokratnu naknadu za 

novorođeno dijete u 2023. godini (u daljnjem tekstu: 

naknada), koju osigurava Karlovačka županija (u 

daljnjem tekstu: Županija), a sukladno Sporazumu o 

sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja 

zahtjeva za isplatu novčane potpore sklopljen između 

Ministarstva uprave i Županije, kojim se Županija 

uključila u sustav e-Novorođenče. 

Naknada iz prethodnog stavka uključuje: 

- paket za novorođeno dijete 

- novčanu naknadu u iznosu od 106,18 EUR za 

prvo dijete, 119,45 EUR za drugo dijete, 132,72 

EUR za treće i svako sljedeće dijete. 

 

Članak 2. 

SPECIFIČNI I POSEBNI UVJETI ISPLATE 

NAKNADE 

 U slučaju mrtvorođenog djeteta ili ako dijete 

umre nakon poroda, podnositelj zahtjeva ostvaruje 

pravo na isplatu naknade u iznosu 199,08 EUR, uz 

uvjet da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na 

području Karlovačke županije i da živi na području 

Karlovačke županije. 

 U slučaju posvojenja djeteta do 2 godine 

starosti, podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na 

isplatu naknade sukladno čl. 1. Odluke, uz uvjet da 

podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području 

Karlovačke županije i da živi na području Karlovačke 

županije. 

U slučaju posvojenja djeteta iznad 2 godine 

starosti, podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na 

isplatu naknade u iznosu 199,08 EUR, uz uvjet da 

podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području 

Karlovačke županije i da živi na području Karlovačke 

županije.  

Zahtjev se podnosi u Upravnom odjelu za 

hrvatske branitelje i zdravstvo, na propisanom 

obrascu. U slučaju mrtvorođenog djeteta ili ako dijete 

umre nakon poroda dokaz je smrtni list, a u slučaju 

posvojenja pravomoćno Rješenje o posvojenju. 
 

Članak 3. 

 Pravo na naknadu iz članka 1. za 

novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja 

koji: 

- je državljanin Republike Hrvatske, ima prebivalište 

na području Karlovačke županije i živi na području 

Karlovačke županije; 

- da dijete za koje se traži naknada ima prijavljeno 

prebivalište na području Karlovačke županije i živi na 

području Karlovačke županije. 
 

Članak 4. 

 Postupak za ostvarivanje prava na naknadu 

pokreće podnositelj zahtjeva s kojim novorođeno 

dijete živi u zajedničkom kućanstvu. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu 

podnosi se: 

- putem Matičnog ureda ili 

- putem interneta (sustav e-Novorođenče). 
 

Članak 5. 

 Matičar je dužan upoznati roditelja da ima 

pravo podnijeti zahtjev za novčanu naknadu za 

novorođeno dijete, a koju osigurava Županija, ukoliko 

ispunjava uvjete iz Odluke. 

 Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije 3 

mjeseca od dana rođenja djeteta. 

 Ukoliko podnositelj zahtjeva ne podnese 

zahtjev u navedenom roku, ne ostvaruje pravo iz ove 

Odluke. 
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Članak 6. 

 Upravni odjel za hrvatske branitelje i 

zdravstvo donosi Zaključak o ispunjavanju uvjeta za 

ostvarivanje novčane naknade iz čl. 1. Odluke, a 

temeljem podataka unesenih u sustavu e-

Novorođenče. 

 Upravni odjel za hrvatske branitelje i 

zdravstvo donosi Zaključak o ispunjavanju uvjeta za 

ostvarivanje novčane naknade iz čl. 2.  Odluke, a 

temeljem podataka iz podnesenog zahtjeva i priložene 

dokumentacije. 
 

Članak 7. 

 Sredstva za provedbu Odluke osigurana su u 

Proračunu Županije za 2023. godinu.   

Sredstva iz prethodnog stavka isplatiti će se 

u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na 

IBAN računa podnositelja zahtjeva. 

Ova Odluka primjenjuje se od 01. siječnja 

2023. godine pa do kraja 2023. godine.  
 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije.  
 

KLASA: 551-01/22-01/23   

URBROJ: 2133-03/16-23-01 

Karlovac, 11. siječnja 2023. godine       
 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek – Hajdin, dipl. ing. arh. 
 

 

Na temelju članka 66. stavka 3., u vezi s 

odredbom članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (NN 

80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 5. stavka 

3. i 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš (NN 03/17), te članka 35. 

Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke 

županije 17/21 – pročišćeni tekst), županica 

Karlovačke županije donosi 

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka strateške procjene 

utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije 

 

Članak 1.  

Donošenjem Odluke o započinjanju 

postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u 

postupku izrade i donošenja VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije (dalje u tekstu: 

„Odluka“) započinje postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: „strateška 

procjena“), VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Karlovačke županije (dalje u tekstu: „VII. ID 

PPKŽ“). 

 

Članak 2. 

Nositelj izrade VII. ID PPKŽ i nadležno 

tijelo za provedbu postupka strateške procjene je 

temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih 

tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke 

županije br. 57b/19, 48a/20) Upravni odjel za 

graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije. 

 

Članka 3.  

Razlozi izrade i donošenja VII. ID PPKŽ 

određeni Odlukom o izradi VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik 

Karlovačke županije 57c/22). Razlozi izrade VII. ID 

PPKŽ su preispitivanje i osiguranje prostorno 

planskih preduvjeta za održivi razvoj na temelju 

ocjene podobnosti smještaja, usklađenja sa 

zahtjevima zaštite prostora te se njima određuju 

zahvati u funkciji obnovljivih izvora energije za koje 

se ovim planom određuje neposredna provedba, 

prvenstveno solarnih elektrana državnog i 

županijskog značaja s pripadajućim građevinama i 

infrastrukturom. Nadalje, izvršit će se usklađenje s 

važećim zakonima i propisima donesenim na temelju 

istih te ispravak drugih neusklađenosti i grešaka. 

 

Članak 4. 

Postupak strateške procjene VII. ID PPKŽ 

nadležno tijelo provodi u suradnji s Ministarstvom 

gospodarstva i održivog razvoja. 

U okviru postupka strateške procjene glavnu 

ocjenu prihvatljivosti VII. ID PPKŽ za ekološku 

mrežu provest će Ministarstvo gospodarstva i 

održivog razvoja. 

 

Članak 5. 

U postupku strateške procjene VII. ID PPKŽ 

provest će se sve radnje sukladno odredbama Zakona 

o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 

118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš (NN03/17), 

Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 

127/19) i Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti (NN 

64/08). 

Redoslijed radnji u postupku strateške 

procjene pobliže je utvrđen u Prilogu I. ove Odluke 

koji čini sastavni dio Odluke. 

 

Članak 7. 

Nakon donošenja ove Odluke nadležno tijelo 

započet će postupak javne nabave, odnosno odabir 

ovlaštenika za izradu Strateške studije utjecaja na 

okoliš (dalje u tekstu: „Strateške studije“)  VII. ID 

PPKŽ. 
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Članak 8. 

Nakon donošenja ove Odluke nadležno tijelo 

započet će s aktivnostima u postupku strateške 

procjene te će uz poziv za dostavu zahtjeva za izradu 

VII. ID PPKŽ uputiti i zahtjev za mišljenje 

javnopravnih tijela/osoba određenih posebnim 

propisima, o sadržaju i razini obuhvata podataka koji 

se moraju obraditi u Strateškoj studiji vezano na 

njihov djelokrug.  

Popis javnopravnih tijela/osoba određenih 

posebnim propisom od kojih će se ishoditi zahtjevi i 

mišljenja nalaze se u Prilogu II. Ove Odluke i čini 

sastavni dio Odluke. 

 

Članak 9. 

Prije dovršetka izrade i zaključivanja 

Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. ID PPKŽ 

i izrade nacrta konačnog prijedloga VII. ID PPKŽ, 

nadležno tijelo će o provedenom postupku pribaviti 

mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja. 

 

Članak 10.  

Nadležno tijelo će o ovoj Odluci informirati 

javnost u skladu s odredbama Zakona i odredbama 

Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 

64/08). kojima se uređuje informiranje javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama 

Karlovačke županije i u Glasniku Karlovačke 

županije. 
 

KLASA: 350-02/22-01/2 

URBROJ: 2133-07-01/04-23-15 

Karlovac, 9. siječanj 2023.  
 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh. 
 

 

II   OPĆINA CETINGRAD 

 

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 

i 112/19) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21), 

općinska načelnica donosi  

 

 

 

 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Cetingrad za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu (dalje u 

tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i 

namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Cetingrad tijekom 2023. godine.   

 

Članak 2. 

Plan prijma sadrži:  

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 

Jedinstvenom upravnom odjelu,  

- potreban broj službenika i namještenika na 

neodređeno vrijeme za 2023. godinu, 

- potreban broj vježbenika i polaznika stručnog 

osposobljavanja za rad bez    

− zasnivanja radnog odnosa, 

- plan prijama u službu pripadnika nacionalnih 

manjina. 

 

Članak 3. 

Slobodna radna mjesta službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Cetingrad popunjavaju se na temelju ovog 

Plana, putem javnog natječaja, rješenja o rasporedu, 

premještajem te putem oglasa koji se objavljuje kod 

nadležne službe za zapošljavanje. 

Prijam službenika na upražnjena radna 

mjesta provodit će se sukladno osiguranim 

financijskim sredstvima u Proračunu Općine 

Cetingrad za 2023. godinu 

 

Članak 4. 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Cetingrad na dan 09.01.2023. godine nije zaposlen 

niti jedan pripadnik bošnjačke nacionalne manjine. 

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih 

manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 

80/10, 93/11 i 93/11) na području općine u kojoj 

pripadnici manjine u stanovništvu sudjeluju s više od 

15% potrebno je osigurati zastupljenost nacionalne 

manjine u upravnim tijelima, za ostvarivanje 

adekvatne zastupljenosti potrebno je primiti u službu 

1 (jednog) pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, 

koji stoga ostvaruje prednost pri zapošljavanju pod 

istim uvjetima. 

 

Članak 5. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 

Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban broj 

službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 

2023. godinu i potreban broj vježbenika odgovarajuće 

stručne spreme za 2023. godinu utvrđuje se u Tablici 

1 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog 

Plana prijma.  
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Članak 6. 

Ovaj Plan prijma stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.  
 

KLASA: 100-02/23-01/01 

URBROJ: 2133-7-01/1-23-1 

Cetingrad, 09. siječanj 2023. godine 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

Marina Kalić 
 

 

Tablica 1 

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 144/22), članka 2. 

Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne 

novine“ broj 101/17 i 144/20) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke Županije" broj 11/21 i 

36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad donosi 

 

P L A N   N A B A V E 

za 2023. godinu 

 

Članak 1.  

Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava roba, radova i usluga za potrebe Općine Cetingrad u 2023. godini. 

 

Članak 2. 

Plan nabave roba, radova i usluga objavljen je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske. Nabavu roba, radova i usluga za potrebe Općine Cetingrad obavljati će Jedinstveni 

upravni odjel za predmetne nabave kako slijedi: 

 

Redni 

broj 

Sistematizirana radna 

mjesta 

Stručna sprema Broj 

sistema-

tiziranih 

radnih 

mjesta 

Stvarno stanje 

na dan 

09.01.2023. 

Potreban broj 

službenika i 

namještenika u 

2023. godini 

Potreban broj 

vježbenika i polaznika 

stručnog 

osposobljavanja za rad 

bez zasnivanja radnog 

odnosa 

1. Pročelnik jedinstvenog 

upravnog odjela 

Magistar struke ili stručni 

specijalist pravne ili 

ekonomske struke 

1 1 0 0 

2. Viši stručni suradnik – 

tajnik 

Magistar struke ili stručni 

specijalist pravne, ekonomske 

ili tehničke struke 

1 1 0 0 

3. Viši stručni suradnik za 
komunalne poslove 

Magistar struke ili stručni 
specijalist pravne, ekonomske 

ili tehničke struke 

1 1 0 0 

4. Referent za financije i 
računovodstvo 

Srednja stručna ekonomske 
struke 

1 1 0 0 

5. Referent – komunalni 

redar 

Srednja stručna sprema -

gimnazijsko srednjoškolsko 

obrazovanje ili 
četverogodišnje strukovno 

obrazovanje ekonomske, 

tehničke ili upravne struke 

1 0 1 0 

6. Administrativni referent Srednja stručna sprema 

ekonomske, tehničke ili 

upravne struke 

1 1 0 0 

7. Spremačica Niža stručna sprema ili 

osnovna škola 

1 1 0 0 

8. Vozač teretnih vozila Srednja stručna obrtničke, 

tehničke ili prometne struke 

1 1 0 0 

9. Rukovatelj radnim 

strojem 

Srednja stručna obrtničke, 

prometne ili tehničke struke  

1 1 0 0 
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Temeljem članka 41. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)  

i članka 47. Statuta Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" broj 11/21 i 36a/21) općinska načelnica 

Općine Cetingrad donosi 

 

P R A V I L N I K 

o nabavi i korištenju službene radne  

odjeće i obuće 

 

Članak 1. 

Ovim pravilnikom uređuje se nabava i korištenje radne odjeće i obuće za zaposlene na određenim radnim 

mjestima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cetingrad, rokovi u kojima se nabavlja i načinu korištenja, 

čuvanja i održavanja iste. 

 

Članak 2. 

 Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, te vrsta radne odjeće i obuće za određeno radno mjesto 

određuje se u tabličnom obliku kako slijedi: 

Redni 

broj 
Naziv radnog mjesta Vrsta radne odjeće i obuće Količina Razdoblje korištenja 

1. 
 

Rukovatelj radnim strojem 

Čizme 1 1 godina  

Radne hlače 2 1 godina 

Radna jakna 1 1 godina  

Cipele 1 1 godina 

Radni prsluk 1 1 godina  

Majica dugih rukava 1 1 godina 

2. 
Rukovatelj radnim strojem 

 

- Čizme 1 1 godina 

- Radne hlače 2 1 godina  

- Radna jakna 1 1 godina 

- Cipele 1 1 godina  

- Radni prsluk 1 1 godina 

- Majica dugih rukava 1 1 godina 

3. Spremačica 
- Radne cipele 1 1 godina 

- Radna jakna 1 1 godina 

 

Članak 3. 

 U slučaju potrebe posebnom odlukom općinski načelnik može odrediti i druge korisnike kojima će se iz 

Proračuna Općine Cetingrad jednokratno osigurati službena radna odjeća i obuća, ako za tu namjenu postoje 

raspoloživa financijska sredstva u Proračunu Općine Cetingrad u tekućoj proračunskoj godini. 

 

Članak 4. 

 Financijska sredstva za nabavu radne odjeće i obuće osigurana su u Proračunu Općine Cetingrad za svaku 

tekuću godinu prema roku korištenja utvrđenom u članku 2. ovog Pravilnika. 

 Za nabavu radne odjeće i obuće provodi se postupak nabave sukladno važećim propisima. 

 

Članak 5. 

 Korisnici iz članka 2. ovog Pravilnika dužni su radnu odjeću i obuću namjenski koristiti, čuvati i uredno 

održavati. 

 Pravo na radnu odjeću nabavljenu od strane Općine Cetingrad imaju zaposlenici Jedinstvenog upravnog 

odjela u stalnom radnom odnosu. 

 

Članak 6. 

Radna odjeća i obuća zamijenit će se novom prije isteka propisanog roka ako je oštećena ili uništena 

tijekom obavljanja službenih zadaća. 

 Zamjenu oštećene ili uništene radne odjeće i obuće odobrava općinski načelnik. 

 Ukoliko korisnik u obavljanju svojih zadaća, svojom nemarnošću ošteti, izgubi ili uništi radnu odjeću ili 

obuću, dužan je nabaviti novu radnu odjeću ili obuću pod istim pravilima iz ovog Pravilnika, na vlastiti trošak. 
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Članak 7. 

 O nabavljenoj i raspoređenoj radnoj odjeći i obući vodi se evidencija na propisanom obrascu (Obrazac O-I) 

koji je sastavni dio ovog Pravilnika.  

 

Članak 8. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. Stupanjem na 

snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nabavi i korištenju službene radne odjeće i obuće („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 21/22). 

 

KLASA: 011-02/23-01/02 

URBROJ: 2133-7-01/1-23-1 

Cetingrad, 09. siječanj 2022. godine 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Marina Kalić 

 

 

 
 

 

 

 Na temelju članka 26. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19) i 151/22, članka 3. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije broj 11/21 i 

36a/21), načelnica Općine Cetingrad dana 09. siječnja 2023. godine, donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE 

PRAVILNIKA O RADU 

 

Članak 1. 

Članak 42. Pravilnika o radu mijenja se i glasi:  

„Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i povratka s posla. 

 Zaposlenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada nema pravo na naknadu troškova 

mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno u mjestu rada. 

Zaposleniku koji koristi osobni automobil ili drugo prijevozno sredstvo, poslodavac će isplatiti naknadu u 

visini 0,20 EUR po prijeđenom kilometru.  

 Zaposlenici naknadu troškova prijevoza ostvaruju predajom ispunjenog formulara, na kojem evidentira 

stvarne dolaske na posao i povratke s posla u prošlom mjesecu, do 1. dana u mjesecu. 

 Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog 

autokluba.“ 
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Članak 2. 

Nakon članka 42. dodaje se članak 42a koji 

glasi: 

„Namještenicima organizacijske jedinice 

Vlastiti pogon, unutar Jedinstvenog upravnog odjela, 

priznaje se pravo na naknadu za topli obrok u visini 

60,00 EUR mjesečno.“  

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na 

snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 
 

KLASA: 011-02/23-01/01 

URBROJ: 2133-7-01/1-23-1 

Cetingrad, 09. siječanj 2023. godine 
 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

Marina Kalić, mag.oec. 
 

 

III OPĆINA DRAGANIĆ 

 

Na temelju članka 64. stavka 1. i 2. Zakona o 

zaštiti okoliša („Narodne novine broj 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) te 

članka 46. Statuta Općine Draganić („Glasnik 

Karlovačke županije“ 11/21), Općinska načelnica 

Općine Draganić, donosi 

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene na okoliš III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Draganić 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom započinje postupak ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Draganić. 

 

II. NADLEŽNO TIJELO 

Članak 2. 

Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. 

Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Draganić je općinska načelnica Općine Draganić. 

Operativno provođenje radnji u postupku 

provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš Izmjena Plana vršiti će Jedinstveni 

upravni odjel Općine Draganić, u suradnji s 

Upravnim odjelom za graditeljstvo i okoliš 

Karlovačke županije. 

 

III. NAZIV PLANA 

Članak 3. 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš pokreće se radi provođenja 

postupka izrade i donošenja III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Draganić.  

 

IV. RAZLOZI, CILJEVI I PROGRAMSKA 

POLAZIŠTA ZA DONOŠENJE III. IZMJENA I 

DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE DRAGANIĆ 

 

Članak 4. 

 Razlozi za pokretanje izrade III. Izmjena i 

dopuna prostornog plana uređenja Općine Draganić 

utvrđeni su u čl. 3. nacrta Odluke o izradi III. izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić, 

kako slijedi: 

• Usklađenje postojećih i planiranje novih površina 

izdvojenih dijelova građevinskih područja 

gospodarske te komunalno servisne namjene sa 

potrebama gospodarskog razvoja Općine; 

• Usklađenje postojećih i planiranje novih površina 

građevinskih područja naselja za potrebe razvoja 

gospodarstva 

• Usklađenje površina građevinskih područja 

naselja i izdvojenih dijelova građevinskih 

područja naselja sa stanjem na terenu, kao i 

potrebama gradnje stanovnika i vlasnika 

nekretnina na području Općine, a u skladu s 

planskim mogućnostima  

• Planiranje izgradnje fotonaponskih elektrana 

snage do okvirno 2 MW 

• Usklađenje tekstualnog dijela Plana sa zahtjevima 

korisnika prostora te potrebama razvoja Općine. 

• Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela Plana sa 

zakonskim obvezama, planovima višeg reda i 

uvjetima javnopravnih tijela. 

 

Članak 5. 

Cilj izrade III. Izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Draganić je redefiniranje 

građevinskih područja naselja te izdvojenih dijelova 

građevinskih područja naselja i njihovo usklađivanje 

sa potrebama korisnika prostora, a sukladno 

iskazanom interesu. 

 Programska polazišta izrade III. Izmjena 

Plana također se temelje na usklađenju sa prostorno 

planskim dokumentima šireg područja, odnosno više 

razine, kao u međuvremenu donesenim programima 

razvoja područja Općine Draganić, a sve sa ciljem 

osiguranja prostorno planskih uvjeta za demografsku 

obnovu, gospodarski rast i održivi razvoj te podizanje 

životnog standarda stanovnika i korisnika prostora 

Općine Draganić. 
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Članak 6. 

 Obuhvat III. Izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Draganić je cjelokupno 

područje Općine Draganić. 

 III. Izmjene Plana iz prethodnog stavka 

obuhvaćaju tekstualni i grafički dio Plana, a prikazati 

će se u skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju 

prostornih planova. 

 

IV. REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE 

PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O 

POTREBI STRATEŠKE PROCJENE 

UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I 

DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE DRAGANIĆ 

Članak 7. 

 Radnje koje će se provesti u postupku ocjene 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Draganić provode se sukladno odredbama važećeg 

Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, kako 

slijedi: 

1. Općinska načelnica donosi Odluku o 

započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Draganić. 

2. Temeljem do6nesene Odluke, Jedinstveni 

upravni odjel Općine Draganić dostavlja dostavlja 

javnopravnim tijelima i pravnim osobama određenim 

posebnim propisima iz Privitka I. ove Odluke zahtjev 

za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene. 

Rok za dostavu mišljenja je 30 (trideset) dana od dana 

primitka zahtjeva. 

3. Zahtjev za davanje mišljenja iz st. 1. točka 2. 

ovog članka sadrži: 

• Nacrt Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Općine Draganić 

• Ovu Odluku 

• Popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi strateške 

procjene na okoliš 

4. Ukoliko se ocijeni potrebnim Općina 

Draganić će o dostavljenom mišljenju zatražiti 

dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osoba određenim 

posebnim propisima, a koje je mišljenje dalo. 

5. Prije donošenja Odluke da je za III. izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić 

„potrebno/nije potrebno“ provesti postupak strateške 

procjene, Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić 

dužan je o provedenom postupku ocjene zatražiti i 

pribaviti mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo i 

okoliš Karlovačke županije, uz koji zahtjev prilaže 

cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene i nacrt 

Odluke kojom određuje da „je potrebno/nije 

potrebno“ provesti postupak strateške procjene 

utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Draganić. 

6. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog 

odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, 

načelnica Općine Draganić, sukladno rezultatima 

postupka, odnosno mišljenjima javnopravnih tijela, 

donosi Odluku da „je potrebno/nije potrebno“ 

provesti postupak strateške procjene utjecaja na 

okoliš III. Izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja Općine Draganić. 

7. Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić 

će o ovoj Odluci, kao i o odluci iz st. 1. točka 6. ove 

Odluke informirati javnost sukladno važećem Zakonu 

o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 8. 

 U postupku ocjene o potrebi strateške 

procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i 

osobe koje su navedene u prilogu I. ove Odluke. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se na službenoj mrežnoj 

stranici Općine Draganić te u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

KLASA: 350-01/22-01/01 

URBROJ: 2133/08-03-23-6 

Draganić, 10. siječnja 2023.       

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Anica Domladovac, bacc.med.techn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasnik Karlovačke županije 

Izdavač – Karlovačka županija 

Uredništvo – Ured župana Karlovačke županije, 

A. Vraniczanya br. 2, Karlovac 

 

telefon: 047/666-133 

e-mail. tajnistvo@kazup.hr  

 

 

Urednik – Bruno Bajac, mag. iur.  

Izlazi prema potrebi 

Godišnja pretplata – 132,72 EUR-a 
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