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I   ŽUPAN 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 58. 

Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08, 127/19) i članka 35. Statuta Karlovačke 

županije (Glasnik Karlovačke županije 23/20), 

župan donosi  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti Domu zdravlja Karlovac 

za darovanje nekretnine Zavodu za hitnu 

medicinu Karlovačke županije 

 

Članak 1. 

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac 

uputila je zahtjev Ur.broj: 01-1537/20 od 

21.08.2020. godine kojim traži suglasnost osnivača 

na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac 

broj: 12-1518/20 od 17. kolovoza 2020. godine, a 

kako bi Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke 

županije prenio pravo vlasništva bez naknade nad 

nekretninom k.č.br. 1498/4, k.o. Karlovac II, za 

potrebe provođenja projekta rekonstrukcije 

građevine javne i društvene namjene (zdravstvena 

ustanova) II. skupine – Regionalni edukacijsko-

simulacijski centar hitne medicine u Karlovcu. 

 

Članak 2. 

Nekretnina koja je predmet darovanja za 

koje se traži suglasnost osnivača označena je kao: 

- k.č.br. 1498/4, zk.ul.br. 7500, k.o. Karlovac II, 

označeno kao DR. VLADKA MAČEKA, 

DVORIŠTE, ukupne površine 59 m2. 

 

Članak 3. 

Karlovačka županija kao osnivač Doma 

zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, 

daje suglasnost na Odluku o darovanju nekretnine 

Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije broj: 

12-1518/20, a koju je donijelo Upravno vijeće Doma 

zdravlja Karlovac na svojoj 31. sjednici održanoj 

dana 17. kolovoza 2020. godine. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke 

županije. 

 

KLASA: 020-01/20-01/391 

URBROJ: 2133/1-01/03-20-02 

Karlovac, 27.08.2020. godine 

 

 

ŽUPAN 

 

Damir Jelić 

Na temelju članka 5., 12. i 13. Uredbe o 

sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti 

i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 

78/11, 106/12, 130/13, 18/15, 119/15, 111/18 i 

95/19), članka 35. Statuta Karlovačke županije 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 23/20) i članka 

15. Poslovnika o radu župana Karlovačke županije 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 19/10) župan 

Karlovačke županije donosi 

 

O D L U K U 

o postupanju upravnih tijela Karlovačke 

županije, u vezi s primjenom Uredbe o 

sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj 

odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 

pravila 

 

Članak 1.  

 Ovom Odlukom određuje se način i rokovi 

za postupanje odgovornih osoba unutarnjih 

ustrojstvenih jedinica Karlovačke županije (u 

daljnjem tekstu: pročelnici upravnih tijela),  u vezi s 

primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o 

fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni 

fiskalnih pravila kod primopredaje dužnosti odnosno 

odlaska s dužnosti prije isteka godine za koju se 

predaje Izjava.  

Prilikom postupka primopredaje čelnici 

sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće 

godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, 

koja se zajedno s prilozima predaje čelniku, koji 

preuzima dužnost i ulaže u Predmet. Odgovorne 

osobe unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika 

prilikom odlaska s mjesta odgovorne osobe 

unutarnje ustrojstvene jedinice obveznika i postupka 

primopredaje, ako to čelnik od njih zatraži, 

sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće 

godine do datuma odlaska s mjesta odgovorne osobe, 

koja se zajedno s prilozima predaje čelniku i ulaže u 

Predmet.  

Kako je datum primopredaje s 31. kolovoza 

uz Izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja 

tekuće godine do datuma prestanka obnašanja 

dužnosti, predaje se i izvješće o otklonjenim 

slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne 

godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema 

Planu otklonjene slabosti i nepravilnosti trebale biti 

otklonjene u razdoblju do datuma prestanka 

obnašanja dužnosti.  

 

Članak 2. 

 Pročelnici upravnih tijela Županije dužni su 

podnijeti županu putem Upravnog odjela za  

financije  do 7. rujna tekuće godine za razdoblje od 

01. siječnja do 31. kolovoza 2020. godine iz svojeg 

djelokruga rada:  

- Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,  

- Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,  

- Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (ako su 

uočene slabosti i nepravilnosti),  
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- Izvješće o otklonjenim slabostima i 

nepravilnostima. 

Nadležni upravni odjeli proračunskim 

korisnicima, izvanproračunskom korisniku, te 

trgovačkim društvima kojima je Karlovačka 

županija osnivač ili većinski vlasnik ne dostavljaju 

obrasce niti upute za popunjavanje Izjave o fiskalnoj 

odgovornosti za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

kolovoza 2020. godine. Interne Izjave o fiskalnoj 

odgovornosti popunjavaju pročelnici upravnih 

odjela svaki za svoju djelatnost, procjenom svog 

dijela poslovanja.  

 

Članak 3. 

 Obveznik čuva Izjavu o fiskalnoj 

odgovornosti, priloge i svu ostalu dokumentaciju 

temeljem koje se daje Izjava najmanje sedam godina 

od završetka godine u kojoj se Izjava daje. 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

KLASA: 020-01/20-01/397 

URBROJ:2133/1-04/04-20-01 

Karlovac, 31.kolovoz 2020. 

 

 

ŽUPAN 

 

Damir Jelić 

 

Na temelju članka 5. stavak 2. Uredbe o 

sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti 

i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 

78/11, 106/12, 130/13, 18/15, 119/15, 111/18 i 

95/19), članka 35. Statuta Karlovačke županije 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 23/20) i članka 

15. Poslovnika o radu župana Karlovačke županije 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 19/10) župan 

Karlovačke županije donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju koordinatora za popunjavanje 

Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i vođenje 

Predmeta o fiskalnoj odgovornosti 

 

Članak 1. 

Upravni odjel za financije određuje se za 

koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje 

Predmeta o fiskalnoj odgovornosti Karlovačke 

županije kao jedinice područne (regionalne) 

samouprave, zbog primopredaje dužnosti u 2020. 

godini. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u „Glasniku 

Karlovačke županije“ 

 

KLASA: 020-01/20-01/397 

URBROJ:2133/1-04/04-20-02 

Karlovac, 31.kolovoz 2020. 

 

 

ŽUPAN 

 

Damir Jelić 

 

II   OPĆINA DRAGANIĆ 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine 

Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 59/13 i 6/18), („Glasnik Općine Draganić“ 

broj 4/15) i članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Draganić - pročišćeni tekst („Glasnik 

Karlovačke županije“ 48/2013), Općinsko vijeće 

Općine Draganić na 19. redovnoj sjednici, održanoj 

31. kolovoza 2020. g., donijelo je 

 

RJEŠENJE 

O RAZRJEŠENJU IIMENOVANJU 

ČLANA KOMISIJE ZA STATUT, 

POSLOVNIK i NORMATIVNU DJELATNOST 

 

Članak 1. 

MARINA ČUNKO, struc. spec., razrješuje 

se dužnosti člana Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine 

Draganić. 

 

Članak 2. 

VALENTINA VUČKOVIĆ, imenuje se za 

člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu 

djelatnost Općinskog vijeća Općine Draganić. 

 

Članak 3. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave 

u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/08  

URBROJ: 2133/08-01-20-1  

Draganić, 01. rujna 2020. g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine 

Draganić („Glasnik Karlovačke županije broj 18/13, 

59/13 i 6/18), („Glasnik Općine Draganić broj 4/15) 

i članka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Draganić - pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke 

županije 48/13), Općinsko vijeće Općine Draganić 

na 19. redovnoj sjednici, održanoj 31. kolovoza 

2020. g., donijelo je 
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RJEŠENJE 

O RAZRJEŠENJU i IMENOVANJU 

PREDSJEDNIKA MANDATNE KOMISIJE 

 

Članak 1. 

MARINA ČUNKO, struc. spec., razrješuje 

se dužnosti Predsjednika Mandatne komisije 

Općinskog vijeća Općine Draganić. 

 

Članak 2. 

VALENTINA VUČKOVIĆ, imenuje se za 

Predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća 

Općine Draganić. 

 

Članak 3. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave 

u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/09 

URBROJ: 2133/08-01-20-1 

Draganić, 01. rujna 2020. g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine 

Draganić („Glasnik Karlovačke županije broj 18/13, 

59/13 i 6/18), („Glasnik Općine Draganić broj 4/15) 

i članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Draganić - pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke 

županije 48/13), Općinsko vijeće Općine Draganić 

na 19. redovnoj sjednici, održanoj 31. kolovoza 

2020. g., donijelo je 

 

RJEŠENJE 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 

PREDSJEDNIKA ODBORA ZA PRORAČUN i 

FINANCIJE 

 

Članak 1. 

MARINA ČUNKO, struc. spec., razrješuje 

se dužnosti Predsjednika Odbora za proračun i 

financije Općinskog vijeća Općine Draganić. 

 

Članak 2. 

VALENTINA VUČKOVIĆ, imenuje se za 

Predsjednika Odbora za proračun i financije 

Općinskog vijeća Općine Draganić. 

 

Članak 3. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave 

u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2133/08-01-20-1 

Draganić, 01. rujna 2020. g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

Na temelju članka 79. Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 

98/19 i 42/20) članka 32. Statuta Općine Draganić 

(„Glasnik Karlovačke županije broj 18/13, 59/13 i 

6/18), („Glasnik Općine Draganić broj 4/15), članka 

20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić - 

pročišćeni tekst „Glasnik Karlovačke županije 

48/2013), Općinsko vijeće Općine Draganić na 19. 

redovnoj sjednici, održanoj 31. kolovoza 2020. g., 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o početku mirovanja mandata vijećnika i 

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Draganić 

 

Članak 1. 

MARINI ČUNKO, struc. spec., iz 

Draganića, izabranoj za člana Općinskog vijeća 

Općine Draganić sa kandidacijske liste Hrvatske 

demokratske zajednice (HDZ) počine mirovanje 

mandata općinske vijećnice ( na osobni zahtjev) s 

danom 18. kolovoza. 

 

Članak 2. 

VALENTINI VUČKOVIĆ, iz Draganića, 

verificira se mandat općinske vijećnice s danom 18. 

kolovoza 2020. godine. 

 

Članak 3. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave 

u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/11 

URBROJ: 2133/08-01-20-1 

Draganić, 01. rujna 2020. g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj 

19. sjednici održanoj 31. kolovoza 2020. godine, 

temeljem članka 9. Zakona o savjetima mladih 

(„Narodne novine“, broj 41/14 ), članka 7. Odluke o 

Savjetu mladih Općine Draganić („Glasnik 

Karlovačke županije“, 9/14), članka 32. i 86. Statuta 

Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ 

broj: 18/13, 59/13 i 6/18), („Glasnik Općine 

Draganić“, broj 4/15) donosi 

 

ODLUKU 

o izboru članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Općine Draganić 
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I 

Temeljem Javnog poziva za isticanje 

kandidatura za izbor članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine Draganić objavljenog dana 

19. kolovoza 2020. godine na web stranici Općine 

Draganić biraju se članovi i zamjenici članova 

Savjeta mladih Općine Draganić. 

 

II 

U Savjet mladih Općine Draganić biraju se 

sljedeći članovi i njihovi zamjenici: 

1. Član: Vidinić Ivan rođ. 20.12.2002.g. 

Zamjenik člana: Vrbanić Karlo rođ. 01.10.2003.g. 

2. Član: Šoštar Antonio rođ. 07.03.1994.g. 

Zamjenik člana: Golub Tomislav rođ. 23.03.1993.g. 

3. Član: Šušmak Karlo rođ. 07.10.1990.g. 

Zamjenik člana: Gašpić Mihaela rođ. 02.07.1998.g. 

4. Član: Domladovac Martin rođ. 19.06.1995.g. 

Zamjenik člana: Vuljanić Silvija rođ. 09.01.1994.g. 

5. Član: Grdošić Bruno rođ. 19.04.1999.g. 

Zamjenik člana: Vučković Josip rođ. 27.09.1999.g.  

6. Član: Prstac Luka rođ. 09.11.1991.g. 

Zamjenik člana: Prstac Karlo rođ. 14.01.1990.g. 

7. Član: Bujan Sebastijan rođ. 26.08.1997.g. 

Zamjenik člana : Klarić Josip rođ. 04.12.1 

 

III 

Članovi Savjeta mladih Općine Draganić i 

njihovi zamjenici biraju se za razdoblje od tri (3) 

godine. 

IV 

Savjet mladih mora se konstituirati u roku 

od 30 dana od dana objave rezultata izbora, a 

djelokrug i način rada Savjeta mladih propisani su 

Zakonom i Odlukom o Savjetu mladih Općine 

Draganić. 

 

V 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci imaju 

rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 

jednako za muški i ženski rod. 

 

VI 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 021-06/20-01/01  

URBROJ:2133/08-01 -20-5  

Draganić, 31. kolovoza 2020. god. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 

98/19), Odluke o kriterijima i načinu financiranja 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 

škola za školsku godinu 2020./2021. („Narodne 

novine“, broj 94/20 ), članka 32. Statuta Općine 

Draganić (“Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 59/13 i 6/18) („Glasnik općine Draganić“ broj 

4/15) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine 

Draganić za 2020. godinu („Glasnik Karlovačke 

županije“, broj 53/19) Općinsko vijeće Općine 

Draganić na 19. redovnoj sjednici održanoj 31. 

kolovoza 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova javnog prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola s područja 

Općine Draganić za školsku godinu 2020./2021. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 

sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih 

učenika srednjih škola s područja Općine Draganić 

za školsku godinu 2020./2021., a koji su pravo na 

sufinanciranje troškova prijevoza ostvarili temeljem 

Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 

škola za školsku godinu 2020./2021. (NN RH 94/20, 

u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH). 

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. 

ovog članka podrazumijeva se prijevoz od mjesta 

prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta 

škole do mjesta prebivališta i to sredstvima 

redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza 

(autobus i vlak). 

Pod međumjesnim javnim prijevozom iz 

stavka 1. ovog članka podrazumijeva se prijevoz 

između dva različita mjesta - mjesta prebivališta 

odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome 

ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice 

lokalne samouprave (općine ili grada). 

 

Članak 2. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

temeljem Odluke Vlade RH sufinancira troškove 

međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola u iznosu od 75% troškova 

medumjesnog javnog prijevoza autobusom ili 

vlakom. 

Ukoliko je cijena mjesečne učeničke karte 

za autobus ili vlak veća od: 

- 549,00 kuna, za relaciju manju ili jednaku od 10 

km, sufinancira se 75% od 549,00 kuna 

- 793,00 kuna za relaciju jednaku ili veću od 10 km, 

a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 75% od 

793,00 kune 

- 976,00 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili 

jednaku od 30 km, sufinancira se 75% od 976,00 

kuna 

- 1.159,00 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju 

ili jednaku od 40 km, sufinancira se 75% od 1.159,00 

kuna  
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- 1.342,00 kune za relaciju veću od 40 km a manju 

ili jednaku od 50 km, sufinancira se 75% od 1.342,00 

kune 

- 1.586,00 kuna za relaciju veću od 50 km, 

sufinancira se 75% od 1.586,00 kuna 

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka učenik koji su 

u školskoj godini 2020./2021. upisao i redovito 

pohađa srednju školu na području Republike 

Hrvatske ostvaruje pravo na financiranje 100% 

cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i 

međumjesnog javnog prijevoza ukoliko je član 

kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne 

naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno 

propisima kojima se uređuje područje socijalne 

skrbi. 

Ukoliko je cijena mjesečne učeničke karte 

za autobus veća od : 

- karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 

sa 100% cijene takve karte, 

- ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za 

dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 

100 % ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata 

za dane pohađanja nastave u mjesecu. 

 

Članak 3. 

Kriteriji za ostvarivanje prava financiranja 

troškova javnog prijevoza su: 

- da učenik u školskoj godini 2020./2021. upisao i 

redovito pohađa srednju školu, ima prijavljeno 

prebivalište na području općine Draganić i 

svakodnevno putuje do škole izvan mjesta 

prebivališta, 

- da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje 

sredstava redovitog putničkog javnog linijskog 

prijevoza (autobus i vlak) 

- da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, 

odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole 

iznosi više od 5 kilometara 

Pravo financiranja troškova javnog 

prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne 

ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu 

koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja te 

kojemu se troškovi prijevoza u cjelini sufinanciraju 

iz drugih izvora. 

 

Članak 4. 

Karlovačka županija temeljem Odluke o 

sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih 

učenika srednjih škola na području Karlovačke 

županije za Školsku godinu 2020./2021., sufinancira 

troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 

škola na području Karlovačke županije koji imaju 

adresu prebivališta odnosno boravišta na području 

Karlovačke županije u iznosu od 12,5% od iznosa 

utvrđenog u članku 2. ove Odluke.  

Sufinanciranje troškova prijevoza odnosi se 

na prijevoz autobusom ili vlakom u skladu s 

kriterijima propisanima Odlukom Vlade RH. 

 

 

Članak 5. 

Općina Draganić sufinancira troškove 

međumjesnog javnog linijskog prijevoza redovitih 

učenika srednjih škola sa području Općine Draganić 

koji imaju adresu prebivališta/boravišta u Općini 

Draganić, a pohađaju školu na području Karlovačke 

županije u iznosu 12,5 % od iznosa utvrđenog u 

članku 2. Odluke. 

Sufinanciranje troškova prijevoza odnosi se 

na prijevoz autobusom ili vlakom u skladu s 

kriterijima propisanim Odlukom Vlade RH. 

 

Članak 6. 

Općina Draganić sufinancirat će razliku 

između ekonomske cijene troškova međumjesnog 

javnog linijskog prijevoza prijevoznika i cijene karte 

utvrđene točkom III. Odluke Vlade RH - limit za 

redovite učenike srednjih škola sa području Općine 

Draganić koji imaju adresu prebivališta /boravišta u 

Općini Draganić, a pohađaju školu na području 

Karlovačke županije. 

Sufinanciranje troškova prijevoza odnosi se 

na prijevoz autobusom ili vlakom u skladu s 

kriterijima propisanim Odlukom Vlade RH.  

 

Članak 7. 

Općina Draganić sufinancirat će troškove 

prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu izvan 

Karlovačke županije u 25% iznosu od limita 

utvrđenog Odlukom Vlade RH i razliku između 

ekonomske cijene troškova medumjesnog javnog 

linijskog prijevoza prijevoznika i cijene karte 

utvrđene točkom III. Odluke Vlade RH - limit za 

redovite učenike srednjih škola sa području Općine 

Draganić koji imaju adresu prebivališta /boravišta u 

Općini Draganić, a pohađaju školu izvan područja 

Karlovačke županije. 

Sufinanciranje troškova prijevoza odnosi se 

na prijevoz autobusom ili vlakom u skladu s 

kriterijima propisanim Odlukom Vlade RH. 

 

Članak 8. 

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza 

učenika ostvaruje se na temelju rješenja 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić. 

Redoviti učenici srednjih škola dužni su 

podnijeti zahtjev za sufinanciranje troškova 

prijevoza na propisanom obrascu s priloženom 

odgovarajućom dokumentacijom. 

Zahtjevi iz stavka 2. ove Odluke dostavljaju 

se Jedinstvenom upravnom odjelu do 20. u mjesecu 

za prethodni mjesec. 

 

Članak 9. 

Sredstva za izvršenje Odluke Vlade RH 

osigurana su u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2020. godinu, na poziciji Ministarstva 

znanosti i obrazovanja koje mjesečno osigurava i 

doznačuje sredstva za troškove prijevoza učenika 
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Županiji, odnosno osnivaču srednjoškolskih 

ustanova. 

Temeljem zahtjeva nadležnog upravnog 

odjela Županije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

izvršiti će mjesečnu doznaku sredstava u Proračun 

Županije, a iz Proračuna Županije ista će se doznačiti 

na račune prijevoznika. 

 

Članak 10. 

Sredstva za izvršenje Odluke Karlovačke 

županije osigurana su u Proračunu Karlovačke 

županije za 2020./2021. godinu, a ista će se doznačiti 

izravno na račune prijevoznika sukladno 

zaključenim ugovorima, ispostavljenim mjesečnim 

računima i dinamici priliva sredstava u Proračun 

Karlovačke županije. 

 

Članak 11. 

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana 

su u Proračunu Općine Draganić za 2020./2021. 

godinu na poziciji - sufinanciranje prijevoza učenika 

srednjih škola, a ista će se doznačiti izravno na 

račune prijevoznika prema ispostavljenim fakturama 

na temelju zaključenog ugovora. 

 

Članak 12. 

Ova Odluka primjenjuje se na 

sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. i 

objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 602-03/20-01/01  

URBROJ: 2133/08-01-19-1  

Draganić, 26. kolovoza 2020. g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

III   OPĆINA JOSIPDOL 

 

Na temelju članka 38. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018) Općinski 

načelnik Općine Josipdol dana 31. kolovoza 2020. 

godine donosi  

 

ODLUKU 

O stavljanju van snage Odluke o sufinanciranju 

programa produženog boravka u OŠ Josipdol 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage 

Odluke o sufinanciranju programa produženog 

boravka u OŠ Josipdol objavljena u Glasniku 

Karlovačke Županije broj: 39/2019 od 13. rujna 

2019. godine. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objaviti će se u „Glasniku Karlovačke 

Županije“  

 

Klasa: 022-06/20-01/ 05 

Ur.br: 2133/13-04-20-02 

Josipdol,  31. kolovoza  2020. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Zlatko Mihaljević, ing. građ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


