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I   ŽUPAN 

 

 Temeljem članka 15. i 16. Zakona o procjeni 

vrijednosti nekretnina (NN 78/15), čl. 8. i čl. 12. st. 2. 

Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta 

nekretnina (NN 68/20), a u skladu s Pravilnikom o  

unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije 

(Glasnik KŽ br. 01/20) te čl. 35. Statuta Karlovačke 

županije (Glasnik KŽ br. 17/21) donosi: 

 

Odluku o 

 imenovanju službenika za rad u eNekretninama 
 

Članak 1. 

 Službenik Lovro Kasunić, mag.ing.petrol., 

raspoređen na radno mjesto viši stručni suradnik za 

zaštitu prirode i okoliša, ovlašćuje se za rad u 

eNekretninama. 
 

Članak 2. 

 Ovlast iz čl. 1 odnosi se na sve poslove iz čl. 

16. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 

78/15), i čl. 13 st. 2 Pravilnika o informacijskom 

sustavu tržišta nekretnina (NN 68/20), odnosno na 

pripremu i unos podataka, te vođenje zbirke 

kupoprodajnih cijena, pregled i pretraživanje svih 

podataka u sustavu eNekretnine, ažuriranje plana 

približnih vrijednosti, evaluaciju podataka te 

izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za 

procjenu vrijednosti nekretnina, pripremu pregleda 

približnih vrijednosti i izvješća, zaprimanje zahtjeva, 

izdavanje izvadaka iz zbirke i plana ovlaštenim 

korisnicima, vođenje i izlučivanje zbirke isprava, 

dostavu podataka za potrebe visokog procjeniteljskog 

povjerenstva, druge stručne i administrativno – 

tehničke poslove za potrebu povjerenstva, izradu svih 

vrsta izvještaja te ovlast za područje cijele Države 

pregled ograničenog seta atributa iz zbirke. 
 

Članak 3. 

 Službenik je obvezan da sa svim osobnim 

podacima prilikom rada s eNekretninama postupa u 

skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita 

osobnih podataka, kao i ostalim pozitivnim propisima 

RH koji propisuju to područje.  
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke 

županije. 
 

KLASA: 371-01/20-02/4 

URBROJ: 2133-07-01/05-22-09 

Karlovac, 17. siječnja 2022. 
 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh. 
 

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke 

županije (Glasnik Karlovačke županije br. 17/21), 

županica Karlovačke županije donosi  

 

ODLUKU 

o osnivanju Radne skupine za pripremu, praćenje 

i provedbu projekta „Skladišno-obučni kompleks 

SKOK Karlovac“ 

 

Članak1. 

Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za 

pripremu, praćenje i provedbu projekta „Skladišno-

obučni kompleks SKOK Karlovac“ (dalje u tekstu: 

Radna skupina). 

 

Članak 2. 

U Radnu skupinu iz članka 1. ove Odluke 

imenuju se: 

1. Nataša Rahela Borovček, upr.pravnik - 

voditeljica Radne skupine 

2. Antonija Perač Fištrović, struč.spec.oec. - članica 

3. mr.sc. Marijana Tomičić, dipl.pol. - članica 

4. Matija Palalić, struč.spec.inf. - član 

5. Goran Franković, dipl.ing.sig.- član 

6. Mario Novosel, struč.spec.ing.techn.inf. - član 

 

Članak 3.  

Radna skupina je dužna obavljati sljedeće 

poslove: 

- koordinacija poslovima pripreme i provedbe EU 

projekata, 

- analiza natječajne dokumentacije kao preduvjet 

za pripremu projekta, 

- gantogram aktivnosti, 

- izrada projektnog prijedloga, 

- priprema i evaluacija projektne prijave, 

- utvrđivanje prihvatljivosti prijavitelja, 

- identifikacija projektnih troškova, 

- priprema projektne dokumentacije, 

- priprema i provedba javne nabave sukladno 

Zakonu o javnoj nabavi, 

- provedba projekta (Izvješće o napretku, ZNS). 

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke 

županije. 
 

KLASA:024-01/22-01/5 

URBROJ: 2133-01/03-22-1 

Karlovac, 17. siječnja 2022. godine 

 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh. 
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Temeljem članka 35. Statuta Karlovačke 

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

u svezi s člankom 4. Uredbe Vlade RH o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge (NN 26/15) Župan Karlovačke 

županije donio je 17. siječnja 2022. godine 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

administrativnu provjeru ispunjavanja propisanih 

uvjeta prijavljenih projekata/programa na 

natječaje raspisane od strane Upravnog odjela za 

hrvatske branitelje i zdravstvo u 2022. godini iz 

područja zdravstva i socijalne skrbi 
 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za administrativnu 

provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijavljenih 

projekata/programa na natječaje raspisane od strane 

Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo iz 

područja zdravstva i socijalne skrbi (dalje 

Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo župana. 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo se osniva sa svrhom 

ostvarivanja obveza, zadaća i ciljeva Karlovačke 

županije (u daljnjem tekstu: Županija) na području 

provedbe javnih natječaja iz područja zdravstva i 

socijalne skrbi  sukladno  Uredbi Vlade RH o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge (NN 26/15). 

 

Članak 3. 

Povjerenstvo ima voditelja i 2 člana. U 

projektni tim se imenuju: 

1. Martina Kostolanji Gregurić za voditelja 

2. Maja Matijević za člana 

3. Danijela Palajić za člana 

 

Članak 5. 

 Povjerenstvo je dužno donijeti Poslovnik o 

radu, kojim će se detaljnije utvrditi način rada i 

odlučivanja Povjerenstva, a u skladu s Uredbom, 

Pravilnikom i ovom Odlukom. 

 

Članak 6. 

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

- Utvrditi zadovoljava li svaka prijava propisanim 

uvjetima natječaja iz područja zdravstva i 

socijalne skrbi 

- Pripremiti izvješće o svim pregledanim 

prijavama Povjerenstvu za ocjenjivanje 

prijavljenih projekata. 

  

Članak 7. 

Stručne i administrativne poslove za 

Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za hrvatske 

branitelje i zdravstvo. 

 

Članak 8. 

Izrazi koji se u ovom Rješenju koriste za 

osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na 

muške i ženske osobe. 

 

Članak 9.  

Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA:020-01/21-01/535 

URBROJ: 2133/1-03/05-22-02  

Karlovac, 17. siječanj 2022. godine 

 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh. 

 

 

Temeljem članka 35. Statuta Karlovačke 

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

u svezi s člankom 4. Uredbe Vlade RH o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge (NN 26/15) Župan Karlovačke 

županije donio je 17. siječnja 2022. godine 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

ocjenjivanje projekata prijavljenih na natječaje 

raspisane od strane Upravnog odjela za hrvatske 

branitelje i zdravstvo u 2022. godini iz područja 

zdravstva i socijalne skrbi 

 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje 

projekata prijavljenih na natječaje raspisane od strane 

Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo u 

2022. godini iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

(dalje Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo župana. 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo se osniva sa svrhom 

ostvarivanja obveza, zadaća i ciljeva Karlovačke 

županije (u daljnjem tekstu: Županija) na području 

provedbe javnih natječaja iz područja zdravstva i 

socijalne skrbi sukladno Uredbi Vlade RH o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge (NN 26/15). 
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Članak 3. 

Povjerenstvo ima voditelja i 4 člana. U 

projektni tim se imenuju: 

1. Ninoslav Plavetića za predsjednika 

2. Andreja Maradin za člana 

3. Marina Stoičić, za člana 

4. Valentina Jardas, za člana 

5. Vesna Jagodić, za člana 

 

Članak 4. 

 Povjerenstvo je dužno donijeti Poslovnik o 

radu, kojim će se detaljnije utvrditi način rada i 

odlučivanja Povjerenstva, a u skladu s Uredbom, 

Pravilnikom i ovom Odlukom. 

 

Članak 5. 

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

- upoznaje se s tekstom javnog natječaja i 

potpisuje izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

- razmatra i prema postavljenim pitanjima u 

propisanom obrascu procjene programa/projekta 

ocjenjuje projekte udruga, prijavljene u okviru 

programskog područja natječaja koje su ispunile 

propisane administrativne uvjete.  

- prijave procjenjuje objektivno, nepristrano i bez 

subjektivnih utjecaja te svaku dodijeljenu ocjenu 

obrazlaže pismeno i usmeno, dajući reference na 

prijavu i razloge zbog čega je dodijeljena upravo 

ta ocjena, pozivajući se na podatke iz same 

prijave. 

- procjenjuje troškove projekta prema obrascu 

proračuna. 

- ističe najveće prednosti i mane svake 

procijenjene prijave. 

- potražuje dodatnu dokumentaciju ukoliko ocijeni 

da je potrebno. 

 

Članak 6. 

Stručne i administrativne poslove za 

Povjerenstva obavlja Upravni odjel za hrvatske 

branitelje i zdravstvo. 
 

Članak 7. 

Izrazi koji se u ovom Rješenju koriste za 

osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na 

muške i ženske osobe. 
 

Članak 8.  

Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 

KLASA:020-01/21-01/535 

URBROJ: 2133/1-03/05-22-03  

Karlovac, 17. siječanj 2022. godine  
 

ŽUPANICA 
 

Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh. 
 

II   OPĆINA CETINGRAD 

 

 Temeljem članka 48. 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 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 

i 144/20) te članka 47. Statuta Općine Cetingrad 

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

a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne 

novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o 

financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija (“Narodne novine” broj 121/14), Uredbe 

o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 

26/15 i 37/21), načelnica Općine Cetingrad donos 

 

P R A V I L N I K 

o financiranju javnih potreba Općine Cetingrad 

 

Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, 

mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava 

proračuna Općine Cetingrad udrugama čije aktivnosti 

pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju 

ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim 

dokumentima Općine Cetingrad (u nastavku teksta: 

Općina). 

 Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 

udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i na 

druge organizacije civilnoga društva, kada su one, u 

skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u 

nastavku teksta: Javni natječaj) za financiranje 

programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno 

partneri. 

 Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na 

financiranje programa i projekata ustanova čiji je 

osnivač ili suosnivač Općina. Iznosi financiranja tih 

programa i projekata biti će definirani od strane 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine kroz proračun 

Općine i program javnih potreba. 

  

Članak2. 

Ako posebnim propisom nije drugačije 

određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se 

udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna 

Općine za:  

 provedbu programa i projekata kojima se 

ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani 

strateškim i planskim dokumentima, 

 provedbu programa javnih potreba utvrđenih 

posebnim zakonom, 
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 obavljanje određene javne ovlasti na području 

Općine povjerene posebnim zakonom, 

 pružanje socijalnih usluga na području Općine 

temeljem posebnog propisa, 

 sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika 

financiranja za provedbu programa i projekata 

ugovorenih iz fondova Europske unije i 

inozemnih javnih izvora za udruge s područja 

Općine, 

 podršku institucionalnom i organizacijskom 

razvoju udruga s područja Općine, 

 donacije i 

 druge oblike i namjene dodjele financijskih 

sredstava iz proračuna Općine. 

 

Članak 3. 

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su 

usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 

ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti 

ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane 

troškove i resurse.  

Programi su kontinuirani procesi koji se u 

načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz 

niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje 

fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji. 

Jednodnevne i višednevne manifestacije su 

aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva 

i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne 

ponude na području Općine i razvoja Općine 

općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, 

socijalne, humanitarne, gastronomske i druge. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a 

imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

Preduvjeti za financiranje koje osigurava Općina 

 

Članak 4. 

Jedinstveni upravni odjel Općine će, u 

postupku donošenja Proračuna Općine, prije 

raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih 

sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja 

koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva 

definiranih strateškim i razvojnim dokumentima 

Općine te će, u okviru svojih mogućnosti, u 

proračunu Općine osigurati financijska sredstva za 

njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama 

Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika. 

 

Članak 5. 

Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u 

postupcima dodjele sredstava za financiranje 

programa i projekata u prioritetnim područjima 

gospodarstva, poljoprivrede, povećanja turističke 

ponude, u području kulture, tehničke kulture, sporta, 

odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, 

razvoja i demokratizacije društva, te razvoja mjesne 

samouprave nadležan je Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 6.  

Zadaća Jedinstvenog upravnog odjela iz 

prethodnog članka Pravilnika, u postupku pripreme i 

provedbe javnog natječaja ili javnog poziva za 

dodjelu financijskih sredstava udrugama su:  

 predložiti prioritete i programska područja 

natječaja,  

 predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave, 

 predložiti natječajnu dokumentaciju,  

 javna objava i provedba natječaja ,  

 utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog 

povjerenstva odnosno stručnih radnih skupina za 

procjenu projekata i programa,  

 razmotriti ocjene projekata i prijedloge za 

financiranje na temelju kriterija iz natječaja,  

 utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata 

i programa udruga,  

 organizirati stručno praćenje provedbe projekata 

financiranih na temelju natječaja i 

 pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima 

natječaja Uredu za udruge. 

 

Članak 7. 

 Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih 

sredstava planiranih u proračunu Općine, namijenjen 

za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu 

putem natječaja udrugama, Općine će unaprijed 

predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih 

sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji 

obuhvaća:  

 ukupan iznos raspoloživih sredstava,  

 iznose predviđene za pojedina programska 

područja (djelatnosti) ako će se natječaji 

raspisivati za više programskih područja,  

 najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o 

dodjeli financijskih sredstava i  

 očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti 

provedba programa ili projekata u okviru 

pojedinog natječaja. 

 

Članak 8. 

Općina će dodjeljivati sredstva za 

financiranje programa i projekata udrugama, 

potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: 

Korisnici) uz uvjet da:  

 su upisani u odgovarajući Registar, 

 su registrirani kao udruge, zaklade, ustanoveili 

druge pravne osobe čija temeljna svrha nije 

stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva), 

 su se svojim statutom opredijelili za obavljanje 

djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 
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financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve 

koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, 

 program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni 

natječaj/poziv Općine, bude ocijenjen kao 

značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za 

razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih 

potreba Općine definiranih razvojnim i 

strateškim dokumentima, odnosno uvjetima 

svakog pojedinog natječaja/poziva, 

 su uredno ispunili obveze iz svih prethodno 

sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna 

Općine i drugih javnih izvora, 

 nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa 

za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje 

poreza te drugih davanja prema državnom 

proračunu i proračunu Općine, 

 se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za 

zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi 

kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za 

prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom, 

 općim aktom imaju uspostavljen model dobrog 

financijskog upravljanja i kontrola te način 

sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju 

javnim sredstvima, 

 imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i 

ljudske resurse za provedbu programa ili 

projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, 

odnosno pružanje socijalnih usluga, 

 imaju uređen sustav prikupljanja članarina te 

uredno predaju sva izvješća Općini i drugim 

institucijama. 

Kada su ostale organizacije civilnoga 

društva, u skladu s uvjetima javnog natječaja za 

financiranje programa i projekta, prihvatljivi 

prijavitelji odnosno partneri, odredbe članka 9. 

primjenjuju se na odgovarajući način. 

 

članak 9. 

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, 

Općina može natječajem propisati i dodatne uvjete 

koje udruge trebaju ispunjavati u svrhu ostvarivanja 

prednosti u financiranju, kao što su:  

 primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja 

u neprofitnim organizacijama,  

 uključenost volonterskog rada, posebice mladih, 

koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne 

za uključivanje na tržište rada i aktivno 

sudjelovanje u demokratskom društvu,  

 umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, 

ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga 

s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u 

svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne 

zajednice i dr.  

 

 

Članak 10. 
Općina neće financirati programe i projekte 

udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje ne 

zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom 

odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i 

natječajem.  

Općina neće iz proračuna Općine financirati 

aktivnosti udruga koje se sukladno zakonu i drugim 

pozitivnim propisima smatraju gospodarskom 

djelatnošću udruga, neovisno da li ih je udruga kao 

takve upisala u Statut i prijavila nadležnom tijelu ili 

ne. 

 

Postupci financiranja i ugovaranja 

 

Članak 11. 

 Općina u roku od 30 dana od dana usvajanja 

općinskog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, 

izrađuje i na svojim službenim internetskim 

stranicama objavljuje godišnji plan raspisivanja 

natječaja. 

 Godišnji plan raspisivanja natječaja donosi 

Općinski načelnik. 

 Godišnji plan raspisivanja natječaja sadrži 

podatke o Općini, području, nazivu i planiranom 

vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu 

raspoloživih sredstava, rasponu sredstava 

namijenjenom za financiranje pojedinog programa 

odnosno projekta, očekivanom broju programa i 

projekata koji će se ugovoriti za financiranje te, 

ovisno o vrsti natječaja, druge podatke. 

 

Članak 12. 

 Dokumentaciju za provedbu natječaja, na 

prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje 

Općinski načelnik. 

 Obvezna natječajna dokumentacija 

obuhvaća: 

1. tekst natječaja, 

2. upute za prijavitelje, 

3. obrasce za prijavu programa ili projekta:  

3.1. obrazac opisa programa ili projekta 

3.2. obrazac proračuna programa ili projekta 

4. popis priloga koji se prilažu prijavi 

5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa 

ili projekta 

6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog 

financiranja 

7. obrazac ugovora o financiranju programa ili 

projekta 

8. obrasce za izvještavanje:  

8.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe 

programa ili projekta 

8.2. obrazac financijskog izvještaja provedbe 

programa ili projekta.  
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 Ovisno o vrsti natječaja, Jedinstveni upravni 

odjel Općine Cetingrad može predložiti, a općinski 

načelnik utvrditi da natječajnu dokumentaciju za 

prijavu programa ili projekta čine i: 

 obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo 

 obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 

 obrazac izjave o programima ili projektima 

udruge financiranim iz drugih javnih izvora 

 obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u 

opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je 

upoznat s programom ili projektom i svojim 

sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo. 

 

Članak 13. 

Natječaj s cjelokupnom natječajnom 

dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama 

Općine. 

 

Članak 14. 

Financijska sredstva proračuna Općine 

dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno 

izravno, samo u iznimnim slučajevima:  

 u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada 

nepredviđeni događaji obvezuju davatelja 

financijskih sredstava da u suradnji s udrugama 

žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće 

provesti standardnu natječajnu proceduru i 

problem je moguće riješiti samo izravnom 

dodjelom bespovratnih financijskih sredstava, 

 kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili 

skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u 

području djelovanja i/ili zemljopisnog područja 

za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je 

udruga jedina organizacija operativno sposobna 

za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom 

području na kojem se financirane aktivnosti 

provode,  

 kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi 

kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom 

dodijeljene određene javne ovlasti, 

 kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem 

radu sudjeluju predstavnici Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine, jednokratno dodjeljuju 

financijska sredstva do 5.000,00 kuna za 

aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle 

biti planirane u godišnjem planu udruge, a 

ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi 

najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu 

za financiranje svih programa i projekata udruga. 

 

Članak 15. 

U slučajevima kada se financijska sredstva 

dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog 

poziva, Općina i Korisnik sredstava dužni su sklopiti 

Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se 

definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva 

proračuna Općina utrošiti te poštivati osnovne 

standarde financiranja vezane uz planiranje 

financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje 

financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje. 

Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i 

drugih propisa se na odgovarajući način primjenjuju i 

u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna 

Općine dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili 

javnog poziva. 

 

Članak 16. 

Prijave za financiranje programa i projekata 

podnose se na propisanom obrascu koji je sastavni dio 

natječajne dokumentacije.   

Obrasci koji su sastavni dio natječajne 

dokumentacije popunjavaju se putem računala te se 

dostavljaju u papirnatom obliku ili elektroničkim 

putem korištenjem elektroničkog sustava 

prijavljivanja ili na drugi prikladan elektronički način. 

Uz Prijavu, dostavlja se obavezna i ostala 

dokumentacija koja je propisana Javnim natječajem. 

Prijava se podnosi do roka utvrđenog Javnim 

natječajem, koji ne može biti kraći od 30 dana od 

datuma objave natječaja, preporučeno poštom ili 

osobno u prostorijama Općine, uz napomenu „Ne 

otvaraj – Javni natječaj za udruge“. Svi propisani 

obrasci trebaju biti potpisani od strane osobe 

ovlaštene za zastupanje i ovjereni službenim pečatom 

i dostavljeni u izvorniku. 

 

Članak 17. 

Natječaj za podnošenje prijedloga programa 

ili projekta otvoren je za prijavu 30 dana od dana 

objave. 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili 

projekta te donošenje odluke o financiranju programa 

ili projekata i potpisivanje ugovora s udrugama čiji su 

programi ili projekti prihvaćeni za financiranje mora 

biti dovršeno u roku od 30 dana, računajući od 

zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili 

projekata. 

 

Članak 18. 

Po isteku roka za podnošenje prijava na 

natječaj, Povjerenstvo za provjeru propisanih 

(formalnih) uvjeta natječaja imenovano od Općinskog 

načelnika pristupit će postupku provjere ispunjavanja 

propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno 

odredbama ovog Pravilnika i Uredbe. 

 Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja 

propisanih (formalnih) uvjeta natječaja sastoji se od 3 

člana. 

 

Članak 19. 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih 

uvjeta natječaja provjerava se:  
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 je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni 

poziv i u zadanome roku,  

 je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih 

pragova postavljenih u natječaju ili javnom 

pozivu,  

 ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe 

projekta prihvatljiva, 

 ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner 

prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje 

natječaja,  

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi 

obvezni obrasci te  

 jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja. 

 

Članak 20. 

Provjera ispunjavanja propisanih (formalnih) 

uvjeta natječaja ne smije trajati duže od 10 dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, u 

slučaju da je prijava poslana u roku, nakon čega 

Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u 

daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a 

koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih 

uvjeta natječaja. 

 

Članak 21. 

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz 

razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj 

činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše 

osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega 

imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, 

podnijeti prigovor Općinskom načelniku koji će u 

roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o 

istome. 

 U slučaju prihvaćanja prigovora od strane 

Općinskog načelnika, prijava će biti upućena u 

daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja 

prigovora prijava će biti odbijena. 

 

Članak 22. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno 

stručno procjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati 

predstavnici Općine, znanstvenih i stručnih 

institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici 

organizacija civilnog društva.  

Povjerenstvo za ocjenjivanje ima 

predsjednika i najmanje dva člana. 

Pri imenovanju vanjskih članova 

Povjerenstva voditi će se računa o njihovoj stručnosti, 

poznavanju djelovanja udruga u određenom području, 

nepristranosti i spremnosti na objektivno ocjenjivanje.  

 

Članak 23. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i 

ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete 

natječaja sukladno kriterijima koji su propisani 

uputama za prijavitelje te daje prijedlog za 

odobravanje financijskih sredstava za programe i 

projekte i druge potpore.  

 

Članak 24. 

Na temelju prijedloga Povjerenstva za 

ocjenjivanje Odluku o odobravanju financijskih 

sredstava donosi Općinski načelnik. 

 

Članak 25. 

Nakon donošenja odluke o programima ili 

projektima kojima su odobrena financijska sredstva, 

Općina će javno objaviti rezultate natječaja s 

podacima o udrugama, programima ili projektima 

kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih 

sredstava financiranja. 

Općina će, u roku od 8 dana od donošenja 

odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti 

udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za 

financiranje o razlozima nefinanciranja njihova 

projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja 

bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i 

obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog 

projekta ili programa. 

 

Članak 26. 

Udrugama kojima nisu odobrena financijska 

sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od osam 

dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima 

natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog 

programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti 

tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale 

program ili projekt.  

 

Članak 27. 

Općina će udrugama koje su nezadovoljne 

odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti 

pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u 

samom tekstu natječaja. 

Prigovor se može podnijeti isključivo na 

natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog 

kriterija s 0 ili manjim brojem bodova, ukoliko 

udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno 

argumenata za drugačije bodovanje.  

 Prigovor se ne može podnijeti na odluku o 

neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih 

sredstava.  

 

Članak 28. 

Prigovori se podnose općinskom načelniku 

Općine u pisanom obliku, koji u roku od osam dana 

od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima 

natječaja, donosi odluku po prigovoru, uzimajući u 

obzir sve činjenice, na temelju prethodnog mišljenja 

posebnog povjerenstva. 

Postupak dodjele financijskih sredstava 

udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni 
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postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju 

odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom 

postupku, nego se postupak utvrđuje ovim 

Pravilnikom. 

Temeljem odluke po prigovoru općinskog 

načelnika Općine odluka o dodjeli financijskih 

sredstava  je konačna. 

 

Članak 29. 

Sa svim udrugama i prihvatljivim 

prijaviteljima uključujući i udruge iz čl. 14. ovog 

Pravilnika kojima su odobrena financijska sredstva (u 

daljnjem tekstu: Korisnik), Općina će potpisati 

ugovor o financiranju programa ili projekata 

najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o 

financiranju. 

Temeljem sklopljenih ugovora Jedinstveni 

upravni odjel Općine će vršiti isplatu potpore na 

račun Korisnika u rokovima utvrđenim Ugovorom. 

 

Članak 30. 

 Općina će u suradnji s korisnikom 

financiranja, s ciljem poštovanja načela 

transparentnosti trošenja proračunskog novca i 

mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva 

pratiti provedbu financiranih programa ili projekata 

udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o 

fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, 

Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom 

računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, 

Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim 

propisima.  

 

Članak 31. 

 Vrednovanje provedenog programa ili 

projekta u pravilu provodi i sam Korisnik financijskih 

sredstava dodatnim analizama rezultata programa ili 

projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.). 

 

Članak 32. 

 Bez obzira na kvalitetu predloženog 

programa ili projekta Općina neće dati financijska 

sredstva za aktivnosti koje se u potpunosti već 

financiraju iz drugih izvora ili po posebnim propisima 

- kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na 

istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, 

osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz 

više različitih izvora. U slučaju koordiniranog 

sufinanciranja iz više različitih izvora ukupno 

financiranje ne može premašiti 100% ukupne 

vrijednosti predloženog programa ili projekta. 

 

 

 

 

Članak 33. 

 Korisnik financiranja dužan je dostaviti 

Općini sve potrebne podatke o provođenju programa 

ili projekta, sukladno Uredbi. 

 Izvještaji se sastoje od opisnog dijela i 

financijskog dijela i podnose se na obrascima koje je 

utvrdila Općina u natječajnoj dokumentaciji. 

 

Prihvatljivost troškova, modeli financiranja i udio 

sufinanciranja 

 

Članak 34. 

 Odobrena sredstva financijske potpore 

Korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 

programa, projekta, manifestacije ili inicijative 

utvrđene proračunom i ugovorom.  

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim 

ako su korištena isključivo za financiranje 

prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji 

programa utvrđenog ugovorom.  

Svako odstupanje od proračuna bez 

odobrenja Općine smatrat će se nenamjenskim 

trošenjem sredstava. 

 

Članak 35. 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao 

Korisnik, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:  

 nastali su u razdoblju provedbe programa ili 

projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji 

se odnose na završne izvještaje, troškova revizije 

i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma 

odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne 

nabave za robe, usluge ili radove mogu početi 

prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori 

ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana 

razdoblja provedbe ugovora, 

 moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom 

proračunu projekta ili programa, odnosno 

jednokratne aktivnosti 

 nužni su za provedbu programa ili projekta, 

odnosno jednokratne aktivnosti, koji je 

predmetom dodjele financijskih sredstava, 

 mogu biti identificirani i provjereni i 

računovodstveno su evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija, 

 trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa 

zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, 

osobito u pogledu na štedljivost i učinkovitost.  

 

Članak 36. 

 U skladu s opravdanim troškovima iz 

prethodnog članka i kada je to relevantno za 

poštovanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se 

smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih 

partnera:  
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 troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili 

projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za 

plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim 

troškovima vezanim uz plaću, sukladno 

odredbama ovog Pravilnika i Uredbe, 

 putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike 

i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili 

programu, pod uvjetom da su u skladu s 

pravilima o visini iznosa za takve naknade,  

 troškovi kupnje ili unajmljivanja opreme i 

materijala (novih ili rabljenih), nošnji, uniformi, 

instrumenata, sportskih rekvizita potrebnih za 

realizaciju aktivnosti u okviru djelatnosti za koju 

je prijavitelj registriran, te troškovi usluga 

namijenjenih isključivo za program ili projekt,  

 nabava uredskog, stručnog i ostalog potrošnog 

materijala neophodnog za realizaciju programa, 

projekta ili jednokratne aktivnosti, 

 troškovi prehrane sudionika manifestacija, 

 troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića u 

iznosu do 10.000,00 kn, 

 troškovi sudjelovanja na sportskim, kulturnim ili 

dr. natjecanjima (kotizacija, naknada za suce, 

delegate i druge službene osobe), 

 troškovi prijevoza na smotre i natjecanja od 

posebnog društvenog interesa i troškovi smještaja 

ukoliko nisu financirani od organizatora,  

 troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva 

ugovora uključujući troškove financijskih usluga 

(informiranje, vrednovanje konkretno povezano s 

projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, 

itd.).  

 

Članak 37. 

 Osim izravnih, Korisniku se može odobriti i 

pokrivanje dijela neizravnih troškova (električna 

energija, plin, voda, najam prostora), u maksimalnom 

iznosu do 50% ukupnog odobrenog iznosa 

financiranja iz Proračuna Općine. 

 

Članak 38. 

 Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno 

navesti u proračunu programa ili projekta, ne 

predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani 

troškovi. Ako u ugovoru o dodjeli financijskih 

sredstava nije navedeno drugačije, doprinosi u naravi 

ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane 

udruge.  

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu 

ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i 

mogu se smatrati sufinanciranjem u proračunu 

projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili 

njegovi partneri. Ako opis programa ili projekta 

predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi 

moraju osigurati. 

Članak 39. 

 Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i 

ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat 

kao oblik sufinanciranja.  

Korisnik koji će na provedbi programa ili 

projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu 

vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim 

smjernicama organizacije koje služe za određivanje 

plaća zaposlenika) koja može biti veća od natječajem 

definiranog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe 

izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili 

projekata, korisnik će izvještavati samo u okvirima 

natječajem definirane vrijednosti volonterskog sata. 

 

Članak 40. 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili 

programa smatraju se: 

 doprinosi u naravi, 

 dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 

dugova, 

 dospjele kamate, 

 stavke koje se već financiraju iz drugih javnih 

izvora, 

 kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to 

nužno za izravno provođenje projekta/programa, 

kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili 

partnere najkasnije po završetku 

projekta/programa, 

 gubitci na tečajnim razlikama, 

 zajmovi trećim stranama i  

 troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i 

međunarodnih programa). 

 

Članak 41. 

Općina će svakim pojedinačnim natječajem 

definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, 

sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

U slučaju da Općini nijedan od Uredbom 

predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, 

može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba 

primjera mora biti istaknut u javnom natječaju. 

Sredstva namijenjena financiranju projekata, 

programa i jednokratnih aktivnosti, isplaćivati će se 

prema dinamici definiranoj ugovorom u ovisnosti o 

terminu realizacije projekta, programa ili jednokratne 

aktivnosti. 

 

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti i 

povrat sredstava 

 

Članak 42. 

 Korisnik je u obvezi voditi precizne i 

redovite račune vezane uz provođenje programa ili 

projekta koristeći odgovarajuće računovodstvene 

sustave sukladno propisima o računovodstvu 

neprofitnih organizacija.  
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Računi i troškovi vezani uz program ili 

projekt moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. 

To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za 

dani program ili projekt ili osigurati da se troškovi 

vezani uz program ili projekt mogu lako identificirati 

i pratiti do i unutar računovodstvenih i 

knjigovodstvenih sustava udruge. 

 

Članak 43. 

 Korisnik financiranja je obvezan omogućiti 

davatelju financijskih sredstava, inspektorima 

proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim 

vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno 

Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili 

putem kontrola na licu mjesta, provođenje programa 

ili projekta i po potrebi izvrše reviziju na temelju 

prateće dokumentacije za račune, računovodstvene 

dokumente i sve ostale dokumente relevantne za 

financiranje programa ili projekta, i u razdoblju od 

sedam godina nakon završne isplate. 

 

Članak 44. 

Općina će od Korisnika u pisanom obliku 

zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene 

potpore u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:  

 nije realizirao program ili projekt utvrđen 

proračunom i ugovorom, 

 nije utrošio sva odobrena sredstva, 

 sredstva nije koristio namjenski, 

 iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u 

propisanom roku. 

 

Članak 45. 

 Korisnik će Općini, najkasnije u roku od 45 

dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama 

davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve 

iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa 

kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena 

sredstva. 

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku 

koji je utvrdila Općina, Općina će povećati dospjele 

iznose dodavanjem zatezne kamate. 

Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju 

financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim 

potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema 

Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka 

da se dogovore o plaćanju u ratama. 

 

Članak 46. 

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati 

sredstava Općini, Općina će donijeti odluku da u 

narednom periodu prijave koje na natječaj pristignu 

od strane tog prijavitelja ne uzme u razmatranje.  

U tom slučaju, takva odredba mora biti 

istaknuta u natječaju. 

 

Završne odredbe 

Članak 47.  
 Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući 

način primjenjuju sve pravne osobe koje sredstvima 

iz Proračuna Općine financiraju programe ili projekte 

udruga. 
 

Članak 48. 

 Odredbe natječajne dokumentacije vezane za 

financiranje udruga sredstvima proračuna Općine 

koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u 

suprotnosti s Uredbom i Zakonom, primjenjivat će se 

direktno na način kako su ih definirale odredbe tih 

akata. 
 

Članak 49. 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 

važiti Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine 

Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

03/21). 
 

Članak 50. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a 

objaviti će se i na mrežnim stranicama Općine 

Cetingrad (www.cetingrad.hr). 
 

KLASA: 230-01/22-01/02 

URBROJ: 2133-7-01/1-22-1  

Cetingrad, 17. siječanj 2022. godine 
 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

Marina Kalić 
 

 

III   OPĆINA JOSIPDOL 

 

Na temelju članka 53. i 53.a Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'', broj 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 i 144/20), članka 4. stavka 3. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 

86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – dalje: Zakon) te članka 

47. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke 

županije'', broj 12/21 i 40/21), općinski načelnik 

Općine Josipdol, dana 14. siječnja 2022. godine, 

donosi 
 

PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

redu u upravnim tijelima Općine Josipdol 
 

Članak 1. 

(1) U zaglavlju Pravilnika o unutarnjem redu 

u upravnim tijelima Općine Josipdol KLASA: 080-

01/21-01/03, URBROJ: 2133/13-01-21-01 od dana 

http://www.cetingrad.hr/
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01. listopada 2021. godine (''Glasnik Karlovačke 

županije'', broj 43/21 – dalje u tekstu: Pravilnik), 

riječi ''te članka 56. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 12/21)'' zamjenjuju se 

riječima ''te članka 47. Statuta Općine Josipdol 

(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21)''. 

(2) U zaglavlju Pravilnika, riječi ''na 

prijedlog pročelnika upravnih tijela Općine Josipdol'' 

brišu se. 
 

Članak 2. 

(1) U članku 10. stavku 4. Pravilnika, riječi 

''Službenom glasniku Općine Josipdol'' zamjenjuju se 

riječima ''Glasniku Karlovačke županije''. 

(2) Članak 10. stavak 5. Pravilnika briše se. 
 

Članak 3. 

Članak 11. stavak 1. Pravilnika mijenja se i 

glasi: 

„Službenici upravnih tijela primaju se u 

službu na temelju javnog natječaja, a namještenici na 

temelju oglasa, osim ako Zakonom nije drugačije 

određeno.“ 
 

Članak 4. 

 (1) U Pravilniku, u Sistematizaciji radnih 

mjesta, koja je sastavni dio Pravilnika, pod Upravnim 

odjelom za opće poslove, komunalni sustav i EU 

fondove, u točkama 1. i 3., pod Opis razine 

standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, u 

koloni POTREBNO STRUČNO ZNANJE, riječi 

''magistar struke ili stručni specijalist prirodnog, 

društvenog ili tehničkog smjera'' zamjenjuju se 

riječima ''magistar struke ili stručni specijalist 

prirodne, društvene ili tehničke struke''. 

(2) U Pravilniku, u Sistematizaciji radnih 

mjesta, koja je sastavni dio Pravilnika, pod Upravnim 

odjelom za financije, gospodarstvo i društvene 

djelatnosti, u točki 1., pod Opis razine standardnih 

mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, u koloni 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE, riječi ''magistar 

struke ili stručni specijalist prirodnog, društvenog ili 

tehničkog smjera'' zamjenjuju se riječima ''magistar 

struke ili stručni specijalist prirodne, društvene ili 

tehničke struke''. 
 

Članak 5. 

(1) U Pravilniku, u Sistematizaciji radnih 

mjesta, koja je sastavni dio Pravilnika, pod Upravnim 

odjelom za opće poslove, komunalni sustav i EU 

fondove, u točki 5., pod Opis razine standardnih 

mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, u koloni 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE, iza riječi 

''položen vozački ispit za B kategoriju'' dodaju se 

riječi ''položen stručni ispit za rad u pismohrani''. 

(2) U Pravilniku, u Sistematizaciji radnih 

mjesta, koja je sastavni dio Pravilnika, pod Upravnim 

odjelom za opće poslove, komunalni sustav i EU 

fondove, u točki 5., pod Opis poslova radnog mjesta, 

u koloni OPIS POSLOVA I ZADATAKA, riječi 

obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja 

rješenja, provodi postupke vezane za pravo na pristup 

informacijama'' brišu se. 
 

Članak 6. 

U Pravilniku, u Sistematizaciji radnih 

mjesta, koja je sastavni dio Pravilnika, pod Upravnim 

odjelom za opće poslove, komunalni sustav i EU 

fondove, u točki 6., pod Opis razine standardnih 

mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, u koloni 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE, riječi ''srednja 

stručna sprema upravne, tehničke ili ekonomske 

struke ili gimnazijskog obrazovanja '' zamjenjuju se 

riječima ''srednja stručna sprema – gimnazijsko 

srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje 

strukovno obrazovanje upravne, tehničke ili 

ekonomske struke''. 
 

Članak 7. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon 

dana donošenja, a objavit će se u ''Glasniku 

Karlovačke županije''. 
 

KLASA: 080-01/21-01/03 

URBROJ: 2133-13-1-22-2   

Josipdol, 14. siječnja 2022. godine        
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Dragan Rudančić, mag. ing. silv. 
 

 

Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom 

poslovanju (''Narodne novine'', broj 75/21), članka 2. 

Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju 

evidencija uredskog poslovanja (''Narodne novine'', 

broj 132/21) i članka 47. Statuta Općine Josipdol 

(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21), općinski 

načelnik Općine Josipdol, donosi 

 

P L A N 

klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 

stvaratelja i primatelja pismena Općine Josipdol 

 

Članak 1. 

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i 

brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena 

Općine Josipdol (dalje u tekstu: Plan) utvrđuju se 

klasifikacijske oznake pismena prema sadržaju i 

obliku, a koje se primjenjuju u radu u Općini 

Josipdol, te brojčane oznake stvaratelja i primatelja 

pismena. 

 

Članak 2. 

U Općini Josipdol utvrđuju se sljedeće 

klasifikacijske oznake, kako slijedi: 
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Oznaka klasifikacije po sadržaju Broj 

dosjea 

Opis djelatnosti unutar podgrupe 
  

0 
 

 DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO DRŽAVNE 

VLASTI I UPRAVA  

00  DRŽAVA I DRUŠTVO 

004  LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE 

004-01 01 Općenito 

004-02 01 Pučki pravobranitelj 

004-03 01 Pravobranitelj za ravnopravnost spolova 

004-04 01 Pravobranitelj za djecu 

004-05 01 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 

004-06 01 Ostalo 

006  POLITIČKE STRANKE 

006-01 01 Političke stranke – općenito 

006-02 01 Ostalo 

007  USTANOVE (OPĆENITO) 

007-01 01 Općenito 

007-02 01 Ostalo 

008  INFORMIRANJE 

008-01 01 Općenito 

008-02 01 Zahtjevi za pristup informacijama 

008-03 01 Javno informiranje 

008-04 01 Ostalo 

009  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

009-01 01 Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka 

009-02 01 Promicanje javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim 

mjerama i pravima u vezi s obradom podataka 

009-03 01 Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka 

009-04 01 Ostalo 

01  DRŽAVNO UREĐENJE 

010  GRB, ZASTAVA I HIMNA 

010-01 01 Grb, zastava, himna 

011  USTAV, ZAKON I DRUGI PROPISI 

011-01 01 Općenito 

011-02 01 Postupak donošenja propisa 

011-03 01 Objavljivanje propisa 

011-04 01 Statut 

011-05 01 Ostalo 

012  IZBORNI SUSTAV 

012-01 01 Provedba izbora 

012-02 01 Financiranje političkih aktivnosti 

012-03 01 Financiranje izborne promidžbe 

012-04 01 Ostalo 

013  REFERENDUM I DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA 

GRAĐANA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I 

LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

013-01 01 Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana 

013-02 01 Ostalo 

016  NACIONALNE MANJINE 

016-01 01 Općenito 

016-02 01 Prava nacionalnih manjina 

017  GRBOVI, AMBLEMI, HIMNE, ZASTAVE 

017-01 01 Općenito 
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02 
 

 TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA 

TIJELA 

024  JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

024-01 01 Općinski načelnik 

024-02 01 Općinsko vijeće 

024-03 01 Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove 

024-04 01 Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti 

024-05 01 Mjesni odbori  

024-06 01 Statut, statutarne odluke 

024-06 02 Poslovnik predstavničkog tijela, poslovničke odluke 

024-07 01 Sjednice predstavničkog tijela, pozivi, prozivnici, zapisnici, 

prisege i ostalo 

024-07 02 Svečane sjednice predstavničkog tijela 

024-07 03 Odluke i drugi opći akti predstavničkog tijela, koje se donose 

na temelju ZLPRS-a, ako nisu svrstani pod neku drugu klasu 

024-08 01 Akti izvršnog tijela, koji nisu svrstani pod neku drugu klasu 

024-08 02 Izvješća o radu izvršnog tijela 

024-08 03 Primopredaja izvršnih ovlasti (nakon lokalnih izbora) 

024-09 01 Ostalo 

029  RADNA TIJELA U SASTAVU JAVNOPRAVNIH 

TIJELA 

029-01 01 Osnivanje povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela 

029-02 01 Imenovanje unutarnjih i vanjskih stručnjaka 

029-03 01 Imenovanje i razrješenja članova radnih skupina 

029-04 01 Ostalo 

03  UPRAVNO POSLOVANJE 

031  PRIJAMNE SLUŽBE 

031-01 01 Poštanske usluge 

032  INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKO 

POSLOVANJE 

032-01 01 Organizacija i poslovanje 

032-02 01 Stručna literatura 

032-03 01 Stručni časopisi i druga stručna literatura  

032-04 01 Ostalo 

034  UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR 

034-01 01 Općenito 

034-02 01 Opći upravni postupak 

034-03 01 Posebni upravni postupci 

034-04 01 Izdavanje uvjerenja i potvrda 

034-05 01 Evidencija o provedbenim propisima 

034-06 01 Upravni spor 

034-07 01 Izvještaji o tijeku rješavanja upravnih stvari 

034-08 01 Ostalo 

035  UREDSKO POSLOVANJE 

035-01 01 Općenito 

035-02 01 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi 

035-03 01 Postupanje s pismenima 

035-04 01 Evidencije i obrasci 

035-05 01 Primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju 

036  UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM 

036-01 01 Čuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje, odabiranje, pretvorba, 

korištenje 

036-02 01 Izlučivanje dokumentarnog gradiva 
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036-03 01 Predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu 

036-04 01 Ostalo 

038  PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI 

038-01 01 Općenito 

038-02 01 Postupak pribavljanja odobrenja za izradu pečata i žiga s 

grbom Republike Hrvatske 

038-02 02 Odluka o povjeravanju pečata i žiga na upotrebu i čuvanje 

038-02 03 Evidencije pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske 

038-02 04 Postupak slanja na uništavanje pečata i žigova s grbom 

Republike Hrvatske, koji se više ne koriste 

038-03 01 Ostalo 

04 

 

 UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U 

JAVNOPRAVNIM TIJELIMA 

040  NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA 

040-01 01 Općenito 

041  NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA 

041-01 01 Općenito 

042  UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU I 

REVIZIJA 

042-01 01 Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru 

042-02 01 Unutarnja revizija 

042-03 01 Revizija (općenito) 

042-04 01 Ostalo 

043  UPRAVNA INSPEKCIJA 

043-01 01 Poslovi inspekcijskog nadzora 

043-02 01 Ostalo 

05  PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE 

050  PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD TIJELA UPRAVE 

050-01 01 Općenito 

053  MOLBE I PRIJEDLOZI 

053-01 01 Općenito 

053-02 01 Pojedinačni prijedlozi 

06  ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 

061  JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 

061-01 01 Općenito 

08  DUŽNOSNICI 

081  DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I 

PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

081-01 01 Prava i obveze dužnosnika u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

081-02 01 Lokalni dužnosnici – općenita prepiska 

081-02 02 Akti izvršnog tijela – prijedlozi općih akata i drugi akti 

081-02 03 Akti predstavničkog tijela – odluke i drugi opći akti 

081-02 04 Pojedinačni predmeti 

081-03 01 Ostalo 

1  RAD I RADNI ODNOSI 

10  ZAPOŠLJAVANJE 

100  POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 

100-01 01 Općenito 

103  USMJERAVANJE U ZANIMANJA 

103-01 01 Općenito 

110  SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 

110-01 01 Prava i obveze zaposlenih u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 
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110-02 01 Službenici i namještenici – općenita prepiska 

110-02 02 Akti izvršnog tijela – prijedlozi općih akata i drugi akti 

110-02 03 Akti predstavničkog tijela – odluke i drugi opći akti 

110-03 01 Ostalo 

11  RADNI ODNOSI 

112  ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, 

PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, UGOVOR 

O DJELU, DOPUNSKI RAD I OSTALO 

112-01 01 Općenito 

112-02 01 Zapošljavanje na neodređeno vrijeme (Rješenje o prijmu, 

Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) 

112-03 01 Zapošljavanje na određeno vrijeme (Rješenje o prijmu, 

Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) 

112-04 01 Ugovor o djelu 

112-05 01 Dopunski rad 

112-06 01 Pripravnici 

112-07 01 Ugovor o autorskom djelu 

112-08 01 Službenici i namještenici – općenito 

112-08 02 Natječaji i oglasi za prijam u službu 

112-08 03 Rješenja o prestanku službe, stavljanju na raspolaganje i ostalo 

112-08 04 Premještaji 

112-09 01 Ostalo 

113  RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I 

BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA 

113-01 01 Općenito 

113-02 01 Određivanje radnog vremena i uredovnog vremena za rad sa 

strankama 

113-02 02 Rješenja o godišnjim odmorima 

113-02 03 Rješenja o plaćenim i neplaćenim dopustima 

113-02 04 Bolovanja 

113-03 01 Obustave rada 

113-04 01 Ostalo 

114  RADNI SPOROVI, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA 

ODGOVORNOST (POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI, 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU) 

114-01 01 Općenito 

114-02 01 Postupak zbog lake povrede službene dužnosti 

114-03 01 Postupak zbog teške povrede službene dužnosti 

114-04 01 Postupak utvrđivanja odgovornosti za štetu 

114-05 01 Ostalo 

115  ZAŠTITA NA RADU 

115-01 01 Općenito 

115-02 01 Ozljede na radu 

116  INSPEKCIJA RADA 

116-01 01 Općenito 

117  RADNI STAŽ 

117-01 01 Općenito 

117-02 01 Minuli rad 

117-03 01 Utvrđenje radnog staža 

117-04 01 Ostalo 

118  STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE 

118-01 01 Općenito 

118-02 01 Stručna sprema 

118-03 01 Kvalifikacije 
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118-04 01 Stručna osposobljenost 

118-05 01 Ostalo 

119  UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, 

OCJENJIVANJE I OSTALO 

119-01 01 Upravljanje ljudskim potencijalima 

119-02 01 Ocjenjivanje 

119-03 01 Ostalo 

12  PLAĆE 

120  STJECANJE PLAĆE 

120-01 01 Općenito 

120-02 01 Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela 

120-03 01 Dodaci na plaću 

120-04 01 Ostalo 

121  OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA 

121-01 01 Općenito 

121-02 01 Dnevnica 

121-03 01 Terenski dodatak 

121-04 01 Naknada za odvojeni život od obitelji 

121-05 01 Naknada za prijevoz na posao i sa posla 

121-06 01 Naknada za topli obrok 

121-07 01 Regres za godišnji odmor 

121-08 01 Troškovi preseljenja 

121-09 01 Pomoć u slučaju smrti 

121-10 01 Jubilarne nagrade 

121-11 01 Otpremnina 

121-12 01 Nagrade učenicima i studentima 

121-13 01 Radna odijela i druga zaštitna sredstva 

121-14 01 Ostalo 

13  STRUČNO USAVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE 

130  TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA 

PUTOVANJA 

130-01 01 Općenito 

132  VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PUTOVANJA 

132-01 01 Vježbenici 

132-02 01 Pripravnici 

132-03 01 Stručno osposobljavanje 

132-04 01 Ostalo 

133  DRŽAVNI, STRUČNI, PRAVOSUDNI I DRUGI ISPITI 

133-01 01 Državni ispit 

133-02 01 Stručni ispit 

133-03 01 Pravosudni ispit 

133-04 01 Drugi ispiti 

14  MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 

140  MIROVINSKO OSIGURANJE 

140-01 01 Općenito (rješenje o mirovini, podaci o MIO) 

15 
 

 SINDIKATI, UDRUGE POSLODAVACA I 

KOLEKTIVNI UGOVORI 

150  SINDIKATI 

150-01 01 Osnivanje, djelovanje, prestanak sindikata 

150-02 01 Ostalo 

2  UNUTARNJI POSLOVI 

23  OSTALI UNUTARNJI POSLOVI 

230  ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA 

230-01 01 Udruge (općenito) 
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230-02 01 Neprofitne organizacije 

230-03 01 Ostalo 

24  SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

240  CIVILNA ZAŠTITA 

240-01 01 Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

240-02 01 Stožeri civilne zaštite 

240-03 01 Operativne snage sustava civilne zaštite 

240-04 01 Obuka i vježbe 

240-05 01 Ostalo 

242  INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU CIVILNE 

ZAŠTITE 

242-01 01 Nadzori 

242-02 01 Inspekcijski poslovi 

242-03 01 Ostalo 

246  ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

246-01 01 Sustav zaštite i spašavanja građana 

246-02 01 Osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja 

246-03 01 Ostalo 

25  VATROGASTVO 

250  USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH 

POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANIZACIJA 

250-01 01 Općenito 

250-02 01 Mjere zaštite od požara 

250-03 01 Protupožarna inspekcija 

250-04 01 Način ustrojavanja 

250-05 01 Obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi i organizacija 

250-06 01 Suglasnost za imenovanje zapovjednika 

250-07 01 Ostalo 

3  GOSPODARSTVO 

30  GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA 

300  GOSPODARSKO PLANIRANJE 

300-01 01 Općenito  

300-02 01 Ostalo 

31  INDUSTRIJA, RUDARSTVO I PODUZETNIŠTVO 

310  INDUSTRIJA I RUDARSTVO 

310-01 01 Općenito 

310-02 01 Elektroprivreda 

310-03 01 Ostalo 

32 
 

 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, 

LOVSTVO, RIBARSTVO, VODNO GOPODARSTVO I 

ZAŠTITA MORA TE STOČARSTVO 

320  POLJOPRIVREDA 

320-01 01 Općenito 

320-02 01 Poljoprivredno zemljište 

320-03 01 Ostalo 

321  ŠUMARSTVO 

321-01 01 Općenito 

321-02 01 Šume i šumsko zemljište 

321-03 01 Ostalo 

322  VETERINARSTVO I ZAŠTITA ŽIVOTINJA 

322-01 01 Zaštita životinja 

322-02 01 Veterinarske usluge 

322-03 01 Veterinarska inspekcija 

322-04 01 Ostalo 
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323  LOVSTVO 

323-01 01 Lovišta i lovna područja 

323-02 01 Ostalo 

325  VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA 

325-01 01 Zaštita od štetnog djelovanja voda 

325-02 01 Korištenje voda 

325-03 01 Javna vodoopskrba i javna odvodnja 

325-04 01 Ostalo 

33  TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 

334  TURIZAM 

334-01 01 Općenito 

334-02 01 Razvoj i investicije 

334-03 01 Turistička djelatnost 

334-04 01 Ostalo 

335  UGOSTITELJSTVO 

335-01 01 Ugostiteljska djelatnost  

335-02 01 Ostalo 

337  ZAŠTITA POTROŠAČA 

337-01 01 Općenita prepiska 

337-01 02 Akti izvršnog tijela – prijedlozi općih akata i drugi akti 

337-01 03 Akti predstavničkog tijela – odluke i drugi opći akti 

337-01 04 Rad savjeta za zaštitu potrošača 

337-01 05 Pojedinačni predmeti 

337-02 01 Ostalo 

34  PROMET I KOMUNIKACIJE 

340  CESTOVNI PROMET 

340-01 01 Općenito 

340-02 01 Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture 

340-03 01 Autobusni kolodvori 

340-04 01 Ostalo 

344  ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE 

USLUGE 

344-01 01 Poštanske usluge 

344-02 01 Ostalo 

35  PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I 

PRIRODE 

350  PROSTORNO PLANIRANJE 

350-01 01 Strateški dokumenti prostornog uređenja 

350-02 01 Prostorni planovi 

350-03 01 Praćenje stanja u prostoru 

350-04 01 Provedba prostornih planova 

350-05 01 Uređenje građevinskog zemljišta 

350-06 01 Nadzor iz područja prostornog uređenja 

350-07 01 Ostalo 

351  ZAŠTITA OKOLIŠA 

351-01 01 Općenito 

351-02 01 Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak 

351-03 01 Studije utjecaja na okoliš 

351-04 01 Gospodarenje otpadom 

351-05 01 Poslovi inspekcije zaštite okoliša 

351-06 01 Ostalo 

352  ZAŠTITA PRIRODE 

352-01 01 Općenito 

352-02 01 Mjere zaštite prirode 
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352-03 01 Poslovi inspekcije zaštite prirode 

352-04 01 Ostalo 

36 
 

 GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, 

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I 

ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU 

360  POSLOVI U GRADITELJSTVU 

360-01 01 Općenito 

360-02 01 Poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva 

360-03 01 Ostalo 

361  GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA 

361-01 01 Gradnja građevine 

361-02 01 Građevinska dozvola 

361-03 01 Rješenje o tipskom projektu 

361-04 01 Uporabna dozvola 

361-05 01 Legaliziranje bespovratno sagrađenih objekata 

361-06 01 Ostalo 

362  GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA 

362-01 01 Općenito 

362-02 01 Poslovi građevinske inspekcije 

363  KOMUNALNI POSLOVI 

363-01 01 Općenito 

363-02 01 Komunalne djelatnosti 

363-03 01 Komunalna naknada 

363-03 02 Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade 

363-04 01 Komunalna inspekcija 

363-05 01 Komunalni doprinos 

363-06 01 Zbrinjavanje otpada 

363-07 01 Komunalni redar 

363-08 01 Ostalo 

37  STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO 

ZBRINJAVANJE I STAMBENI ODNOSI 

370  STAMBENA POLITIKA 

370-01 01 Općenito 

370-02 01 Otkup stanova 

370-03 01 Najam stanova 

370-04 01 Ostalo  

371  STAMBENI ODNOSI 

371-01 01 Općenito 

371-02 01 Uknjižba prava vlasništva na stanovima i povrati 

371-03 01 Brisovna očitovanja i brisanje založnog prava 

371-04 01 Natječaji  

371-05 01 Ostalo 

372  POSLOVNI PROSTOR 

372-01 01 Općenito 

372-02 01 Zakup/najam poslovnog prostora 

372-03 01 Otkup poslovnog prostora 

372-04 01 Brisovna očitovanja i brisanje založnog prava 

372-05 01 Natječaji 

372-06 01 Ostalo 

4  FINANCIJE 

40  FINANCIJE (OPĆENITO) 

400  FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI 

400-01 01 Općenito 

400-02 01 Proračun 
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400-03 01 Financijski planovi 

400-04 01 Periodični obračuni 

400-05 01 Financijski izvještaji 

400-06 01 Planovi nabave 

400-07 01 Ostalo 

401  KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO 

POSLOVANJE 

401-01 01 Općenito 

401-02 01 Računski plan 

401-03 01 Predračuni 

401-04 01 Ugovori o cesiji 

401-05 01 Ostalo 

402  FINANCIRANJE 

402-01 01 Općenito 

402-02 01 Financiranje javnih potreba 

402-03 01 Sufinanciranje 

402-04 01 Financiranje iz proračuna 

402-05 01 Fondovi 

402-06 01 Ostalo 

403  KREDITIRANJE 

403-01 01 Općenito 

403-02 01 Krediti 

403-03 01 Jamstva 

403-04 01 Potraživanja 

403-05 01 Ostalo 

404  INVESTICIJE 

404-01 01 Općenito 

404-02 01 Gospodarske investicije 

404-03 01 Investicijsko održavanje 

404-04 01 Ostalo 

406  UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE 

IMOVINE 

406-01 01 Općenito 

406-02 01 Sitni inventar 

406-03 01 Osnovna sredstva 

406-04 01 Javna nabava 

406-05 01 Obvezni odnosi 

406-06 01 Upravljanje nekretninama i pokretninama 

406-07 01 Ostalo 

41  JAVNE FINANCIJE 

410  POREZI I TROŠARINE 

410-01 01 Općenito 

410-02 01 Porez na kuću za odmor 

410-03 01 Porez na potrošnju  

410-04 01 Porez na korištenje javnih površina 

410-05 01 Prirez 

410-06 01 Spomenička renta 

410-07 01 Ostalo 

412  PRISTOJBE 

412-01 01 Upravne pristojbe 

412-02 01 Sudske pristojbe 

412-03 01 Boravišne pristojbe 

412-04 01 Druge pristojbe 

415  NAPLAĆIVANJE POREZA, KOMUNALNE NAKNADE, 
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KOMUNALNOG DOPRINOSA I DRUGIH OBAVEZA 

415-01 01 Općenito 

415-02 01 Opomene zbog duga – komunalna naknada 

415-02 02 Opomene zbog duga – komunalni doprinos 

415-02 03 Opomene zbog duga – lokalni porezi 

415-03 01 Rješenja o ovrsi – komunalna naknada 

415-03 02 Rješenja o ovrsi – komunalni doprinos 

415-03 03 Rješenja o ovrsi – lokalni porezi 

415-04 01 Ostalo  

42  JAVNI RASHODI 

420  REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE 

420-01 01 Regresi 

420-02 01 Premije 

420-03 01 Kompenzacije 

420-04 01 Ostalo 

421  DONACIJE, SUBVENCIJE I HUMANITARNA POMOĆ 

421-01 01 Donacije 

421-02 01 Subvencije 

421-03 01 Humanitarna pomoć 

421-04 01 Ostalo 

422  UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 

422-01 01 Općenito 

422-02 01 Registar obveza po javnom dugu 

422-03 01 Kreditna zaduženja 

422-04 01 Ostalo 

45  NOVČANI I KREDITNI SUSTAV 

453  POSLOVI OSIGURANJA 

453-01 01 Općenito 

47  KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA 

470  FINANCIJSKI NADZOR 

470-01 01 Općenito 

470-02 01 Financijska revizija 

470-03 01 Proračunski nadzor 

470-04 01 Fiskalna odgovornost 

470-05 01 Financijska inspekcija 

470-06 01 Ostalo 

5  ZDRAVSTVO, SOCIJALNA ZAŠTITA, BRANITELJI, 

DEMOGRAFIJA I OBITELJ 

55  SOCIJALNA SKRB 

550  SOCIJALNA SKRB (OPĆENITO) 

550-01 01 Planiranje potreba u području socijalne skrbi 

550-02 01 Crveni Križ 

550-03 01 Ostalo 

551  SUSTAV SOCIJALNE SKRBI I DEMOGRAFIJA 

551-01 01 Općenito 

551-02 01 Jednokratne novčane pomoći 

551-03 01 Pomoć i njega u kući 

551-04 01 Naknada za novorođenče 

551-05 01 Troškovi stanovanja 

551-06 01 Ostalo 

564  SPOMEN-OBILJEŽJA 

564-01 01 Općenito 

6 
 

 OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, SPORT I 

RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 
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60  OBRAZOVANJE 

601  PREDŠKOLSKI ODGOJ 

601-01 01 Općenito 

601-02 01 Osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja 

601-03 01 Inspekcijski nadzor 

601-04 01 Ostalo 

602  OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO 

602-01 01 Općenito 

602-02 01 Osnovnoškolsko obrazovanje 

602-03 01 Srednjoškolsko obrazovanje 

602-04 01 Udžbenici 

602-05 01 Ostalo 

604  STIPENDIRANJE 

604-01 01 Dodjela stipendija i kredita 

604-02 01 Ostalo 

61  KULTURA 

610  KULTURA – MANIFESTACIJE I KOMEMORACIJE 

610-01 01 Općenito 

610-02 01 Kulturne manifestacije 

610-03 01 Obilježavanje obljetnica i prigodnih datuma 

610-04 01 Ostalo 

611  KULTURNO I UMJETNIČKO STVARALAŠTVO 

611-01 01 Glazbeno-scenska djelatnost 

611-02 01 Knjižničarska djelatnost 

611-03 01 Arhivska djelatnost 

612  ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 

612-01 01 Općenito 

612-02 01 Podizanje spomenika povijesnim događajima i osobama 

612-03 01 Zaštita i obrada arhivskog gradiva koje predstavlja kulturnu 

baštinu 

612-04 01 Zaštita spomenika kulture 

612-05 01 Zaštita arheološke baštine 

612-06 01 Financiranje programa zaštite kulturne baštine 

612-07 01 Ostalo 

62  SPORT 

620  SPORT (OPĆENITO) 

620-01 01 Općenito 

620-02 01 Sport 

620-03 01 Sportske organizacije 

620-04 01 Ostalo 

65  INFORMATIKA I DIGITALNO DRUŠTVO 

650  INFORMATIKA 

650-01 01 Informatička oprema 

650-02 01 Informacijski sustavi 

650-03 01 Ostalo 

7  PRAVOSUĐE 

70  POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE 

701  ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ 

701-01 01 Općenito 

701-02 01 Odvjetništvo 

701-03 01 Općinsko državno odvjetništvo 

701-04 01 Županijsko državno odvjetništvo 

701-05 01 Besplatna pravna pomoć 

701-06 01 Ostalo 
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74  OSTALO IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA 

740  PRAVOSUDNI SUSTAV – OPĆENITO 

740-01 01 Općenito 

740-02 01 Kazneno pravo 

740-03 01 Stvarno pravo 

740-04 01 Obvezno pravo 

740-05 01 Obiteljsko pravo 

740-06 01 Obvezno pravo 

740-07 01 Nasljedno pravo 

740-08 01 Parnični postupak 

740-09 01 Izvanparnični postupak 

740-10 01 Izvršni postupak 

740-11 01 Uknjiženje nekretnina u društvenom vlasništvu 

740-12 01 Prekršaji 

740-13 01 Gospodarski prijestupi 

740-14 01 Ostalo 

9 
 

 VANJSKI I EUROPSKI POSLOVI, REGIONALNI 

RAZVOJ, GEODETSKI I KATASTARSKI POSLOVI, 

FONDOVI EUROPSKE UNIJE I OSTALI POSLOVI 

90  EUROPSKI POSLOVI 

900  KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE (EU) 

900-01 01 Strateški i operativni dokumenti i programi za korištenje 

sredstava EU 

900-02 01 Ostalo 

92  HIDROMETEOROLOŠKA DJELATNOST 

920  HIDROMETEOROLOŠKA DJELATNOST 

920-01 01 Hidrometeorološke stanice 

920-02 01 Ostalo 

93  GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI 

930  GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI – OPĆI 

POSLOVI 

930-01 01 Općenito 

930-02 01 Planiranje i programiranje 

930-03 01 Ostalo 

932   KATASTAR ZEMLJIŠTA I KATASTAR NEKRETNINA 

932-01 01 Općenito 

932-02 01 Praćenje i utvrđivanje promjena te rješavanje o promjenama na 

zemljištu 

932-03 01 Katastarska izmjera 

932-04 01 Izrada geodetskog elaborata 

932-05 01 Ostalo 

94  IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 

940  IMOVINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I 

VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

940-01 01 Općenito 

940-02 01 Ostalo 

943  IZVLAŠTENJA 

943-01 01 Općenito 

943-02 01 Pisma namjere 

943-03 01 Ostalo 

944  GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 

944-01 01 Općenito 

944-02 01 Prodaja građevinskog zemljišta 
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944-03 01 Pravo prvokupa 

944-04 01 Prijenos u državno vlasništvo 

944-05 01 Zakup i pravo građenja 

944-06 01 Dobrovoljna predaja u posjed jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

944-07 01 Nezakonito izgrađene zgrade 

944-08 01 Ostalo 

945  IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 

945-01 01 Općenito 

945-02 01 Prijenos u državno vlasništvo 

945-03 01 Prenamjena poljoprivrednog zemljišta 

945-04 01 Ostalo 

95  STATISTIKA 

958  OSTALE STATISTIKE 

958-01 01 Statistika uprave 

958-02 01 Ostale statistike 

97  EUROPSKA UNIJA 

970  EUROPSKA UNIJA 

970-01 01 Projekti 

970-02 01 Projektno financiranje 

970-03 01 Ostalo 

971  EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 

971-01 01 Projekti 

971-02 01 Ostalo 

972  STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG 

RAZVOJA 

972-01 01 Strategija regionalnog razvoja 

972-02 01 Županijske razvojne strategije 

972-03 01 Lokalne razvojne strategije 

972-04 01 Ostalo 

973  POLITIKA REGIONALNOG RAZVOJA 

973-01 01 Središnja elektronička baza razvojnih projekata 

973-02 01 Akreditacija regionalnih koordinatora (Prigoda) 

973-03 01 Ostalo 

975  POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA 

S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI 

RAZVOJNI PROGRAMI I INICIJATIVE 

975-01 01 Brdsko-planinska područja 

975-02 01 Ostalo 

977  SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

977-01 01 Smjernice i upute 

977-02 01 Upiti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

977-03 01 Ostalo 

 

 

Članak 3. 
Brojčana oznaka Općine Josipdol jest 2133-13. 

 

Članak 4. 
(1) Ovim Planom određuju se brojčane oznake tijela općine, brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih 

jedinica unutar upravnih tijela te brojčane oznake stvaratelja i primatelja pismena u Općini Josipdol. 
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(2) Brojčane oznake stvaratelja i primatelja pismena: urudžbenih jedinica – tijela; dužnosnika, službenika i 

namještenika u Općini Josipdol: 

 

Redni 

broj 

Urudžbena jedinica – naziv tijela; 

Naziv radnog mjesta 

Brojčana 

oznaka tijela 

Brojčana oznaka 

unutarnje 

ustrojstvene 

jedinice 

Brojčana oznaka 

stvaratelja pismena 

1. Izvršno tijelo 

OPĆINSKI NAČELNIK 

1  2133-13-1- 

2. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE 

POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I 

EU FONDOVE 

2  2133-13-2- 

 Pročelnik  2/1 2133-13-2/1- 

 Pomoćnik pročelnika  2/2 2133-13-2/2- 

 Savjetnik za projekte i EU fondove  2/3 2133-13-2/3- 

 Viši stručni suradnik za opće i 

imovinsko-pravne poslove 
 2/4 2133-13-2/4- 

 Aministrativni tajnik  2/5 2133-13-2/5- 

 Referent – komunalni redar  2/6 2133-13-2/6- 

3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, 

GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 

3  2133-13-3- 

 Pročelnik  3/1 2133-13-3/1- 

 Viši stručni suradnik za gospodarstvo  3/2 2133-13-3/2- 

 Stručni suradnik za naplatu općinskih 

prihoda 
 3/3 2133-13-3/3- 

 Referent za naplatu prihoda  3/4 2133-13-3/4- 

 Referent – koordinator na EU projektu  3/5 2133-13-3/5- 

 Referent – administrator na EU projektu  3/6 2133-13-3/6- 

4. Predstavničko tijelo 

OPĆINSKO VIJEĆE 

4  2133-13-4- 

5. Općinsko izborno povjerenstvo Općine 

Josipdol 

5  2133-13-5- 

 

Članak 5. 

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon dana donošenja , a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke 

županije''.  

 

KLASA: 035-02/22-01/1 

URBROJ: 2133-13-1-22-1 

Josipdol, 12. siječnja 2021. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Dragan Rudančić, mag. ing. silv. 
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IV   OPĆINA RIBNIK 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 47. Statuta Općine Ribnik 

(Glasnik Karlovačke županije broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20 i  19/21),  Općinski načelnik Općine Ribnik donosi 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 

službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ribnik za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Planom prijma u službu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik u 

2022. godini utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme te planira potreban broj 

službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno odnosno određeno vrijeme u 2022. godini. 

 

 

Članak 2. 

 Plan prijma u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik stupa na snagu 

osmog dana od dana objave  u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 100-01/22-01/1 

URBROJ: 2133/21-01-22-1 

Ribnik, 14. siječnja 2022.g. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Dino Blažević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB Naziv radnog mjesta 

Broj 

sistematiziranih 

radnih mjesta 

Stvarno stanje 

popunjenosti na 

neodređeno 

vrijeme 

Planirani 

prijam u 2022. 

godini 

Napomena 

1. Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela (nepuno 

radno vrijeme 10 sati tjedno) 

1 1 0  

2. Referent za društvene 

djelatnosti i opće poslove te za 

računovodstvo i financije 

1 1 0  

3. Komunalni radnik 1 0 0  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31613
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31611
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31615
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=41367


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

mailto:tajnistvo@kazup.hr



