
                  
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 601-01/22-01/2 
URBROJ: 2133-13-1-22-1 
Josipdol, 5. svibnja 2022. 

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 

25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'', broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), Općinski načelnik dana 5. svibnja 2022. 

godine 
 

OBJAVLJUJE 

 
PRIJEDLOG  

Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, načinu 
utvrđivanja plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću 

Josipdol 
 

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Prijedlog Odluke o 

izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, načinu utvrđivanja plaća i ostalim 

materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Josipdol radi usklađivanja postojeće 

Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, načinu utvrđivanja plaća i ostalim materijalnim 

pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 

22/16 i 33/16) s člankom 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', 

broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te radi ukidanja nezakonite Odluke o promjeni osnovice 

obračuna plaće djelatnicima Dječjeg vrtića Josipdol, KLASA: 601-01/21-01/2, URBROJ: 

2133/13-02-21-2 od 29. siječnja 2021. godine jer je istu donijelo izvršno tijelo, dakle općinski 

načelnik, odnosno donijelo ju je neovlašteno tijelo, pa samim time nema niti pravnu snagu, a 

potonju je trebalo, sukladno odluci o osnivanju Dječjeg vrtića Josipdol, donijeti predstavničko 

tijelo, dakle Općinsko vijeće općine Josipdol.  

Shodno navedenome obračun plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Josipdol vršen je na temelju 

nezakonitog akta pa je trebalo pristupiti izradi ovog prijedloga općeg akta.. 
 
2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovanja može sudjelovati davanjem mišljenja, 

prijedloga i primjedbi u pisanom obliku. 
 
3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 5. svibnja do 15. svibnja 2022. 

godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: opcina@josipdol.hr ili običnom poštom 

na adresu: Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol, 47303 Josipdol. 
 
4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost 
o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim web stranicama. 
 
 

    Općinski načelnik 

 

 

                                                  Dragan Rudančić, mag. ing. silv. 
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