
                
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPINSKO VIJEĆE 

   

KLASA: 601-01/22-01/2 

URBROJ: 2133-13-4-22-4  

Josipdol, __. svibnja 2022. 

  

Na temelju članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', 

broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke 

županije", broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 7. sjednici održanoj dana 

__. svibnja 2022. godine, donosi   

  

ODLUKA  

o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, načinu utvrđivanja 

plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Josipdol  
   

Članak 1. 

 

(1) U članku 2. stavku 2. podstavku 4. Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, 

načinu utvrđivanja plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću 

Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 22/16 i 33/16) brojka ''0,683'' zamjenjuje se 

brojkom ''0,78''. 

(2) U stavku 4. riječi ''od 5.108,44 kn sukladno Odluci o visini osnovice za obračun 

plaće u javnim službama (''Narodne novine'' broj: 40/09)'' zamjenjuju se riječima ''određenom 

za službenike i namještenike u javnim službama''. 

 

Članak 2. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke ukida se Odluka o promjeni osnovice obračuna plaće 

djelatnicima Dječjeg vrtića Josipdol, KLASA: 601-01/21-01/2, URBROJ: 2133/13-02-21-2 od 

29. siječnja 2021. godine. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke 

županije''.  

  

                    Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                             Anđelina Božičević, prof. reh. 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 
uz prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, načinu 

utvrđivanja plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću 

Josipdol 

 

 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 51. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta 

Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21) kojim je propisana 

nadležnost Općinskog vijeća Općine Josipdol za donošenje ovog akta. 

 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim aktom, te svrha koja se želi postići 

uređenjem odnosa na predloženi način 
 

Ovaj prijedlog akta pokrenut je 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. 

 

Zbog navedenih razloga predlaže se Općinskom vijeću Općine Josipdol da raspravi i usvoji 

dostavljeni Prijedlog akta. 

 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje akta, te način njihova osiguranja 
 

U Proračunu Općine Josipdol za ostvarenje predloženog akta osigurana su potrebna sredstva. 

 

4. Tekst prijedloga akta s obrazloženjem 
 

U prilogu se dostavlja tekst Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih 

mjesta, načinu utvrđivanja plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem 

vrtiću Josipdol. 
 

5. Tekst važećeg akta 
 

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). 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

(za rok od 10 dana za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) 

 

 Sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13 i 86/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi 

savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih 

akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana 

i pravnih osoba. 

 

 Stavkom 2. propisano je da savjetovanje s javnošću jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave provode preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog 

portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog 

dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili 

drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

 

 Stavkom 3. propisano je da su tijela javne vlasti iz stavka 1. ovoga članka dužna provesti 

savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje 

provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. 

 

 Dakle, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pravilu se provodi 30 dana. Iznimno rok 

može biti kraći zbog opravdanih razloga. 

 

 Svrha predloženih izmjena Programa jest usklađenje 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. 

 

 Stoga se pristupilo izradi ove o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, 

načinu utvrđivanja plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću 

Josipdol. 

 

 Kako bi se sve radnje mogle izvršiti u ostavljenom roku, a potrebno je prethodno provesti i 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću jer se radi o općem aktu, potrebno je rok od 30 dana 

određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13 i 86/15) skratiti na 10 dana, uvažavajući i druge rokove u postupku donošenja općih 

i pojedinačnih akata.  

 

Odnosno, obzirom su određeni rokovi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, pa za 

dostavljanje dokumentacije članovima općinskog vijeća prije održavanje sjednice općinskog 

vijeća, zatim objave akata u službenom glasilu i njihovom stupanju na snagu, da bi se sve radnje 

mogle izvršiti u roku bilo je potrebno odrediti kraći rok od propisanog roka od 30 dana 

propisanog određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(''Narodne novine'', broj 25/13 i 86/15). 


