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I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
1. Godišnja analiza stanja za 2021. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (51b)  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu (18a) 

3. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2022. godinu 

(54b)  

4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (41a)  

5. Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke 

županije po Godišnjem obračunu za 2020. godinu (41c)  

6. Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Karlovačke 

županije te njezinih radnih tijela (13)  

7. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje 

otpadom Babina gora u 2021. godini (13)  

8. Odluka o donošenju Plana djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu  

(13)  

9. Odluka o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2020. godinu  (13)  

10. Odluka o promjeni sjedišta Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac (13)  

11. Odluka o promjeni sjedišta Osnovne škole Plaški  (13)  

12. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac o zaključivanju ugovora 

o nabavi za sve predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna  (13)  

13. Odluka o promjeni djelatnosti Karlovačke ljekarne Karlovac (13)  

14. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2021. godini  

(13)  

15. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ 

Karlovac u 2021. godini  (13)  

16. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji 

u 2021. godini (13)  

17. Odluka o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva 

u 2021. godini (13)  

18. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa o davanju 

u zakup poslovnog prostora (Barbara Golubić Božić, dr.med.spec. pedijatrije)  (13)  

19. Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine 

(Božidar Mušura, dr.med.dent.) (13) 

20. Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po 

Godišnjem obračunu za 2020. godinu (18a)  

21. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu (18b) 

22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu 

(18b)  

23. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste za 2020. godinu (18c)  

24. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. 

godinu (18c) 

25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (18c)  

26. Odluka o imenovanju Mandatnog povjerenstva (27)  

27. Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje (27)  

28. Odluka o izboru predsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije – mr.sc. Vlado Jelkovac (27)  

29. Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije – Matija Katić (27)  

30. Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije – Stjepan Mikulandrić (27)  

31. Odluka o razrješenju ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste (29)  

32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje 

Karlovačke županije (29)  

33. Odluka o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije (29)  

34. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se daje u zakup 

Katarini Borković, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja (29)  

35. Odluka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine, 

Anita Bažant – Brkljačić, dr.med.dent. (29) 

36. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu (41b)  

37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu 

(41b)  
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38. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 

2021. godine  (41c)  

39. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste za 2021. godinu (41c)  

40. Odluka o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 

2021. godinu  (41c)  

41. Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste (41c)  

42. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za 

Regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu (41c)  

43. Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Mostanje (41c)  

44. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Barilović za stjecanje prava vlasništva nad darovanom 

nekretninom oznake k.č.br. 4, zk.ul.br. 1922, k.o. Barilović (41c)  

45. Odluka o utvrđivanju namjere pristupanja Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju „Putevi budućnosti 

Ljubljana-Novo Mesto-Karlovac-Zagreb“ (41c)  

46. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije (41c)  

47. Odluka o davanju suglasnosti županici za sklapanje Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa 

Karlovačke (41c)  

48. županije i Veleučilišta u Karlovcu u postupku rekonstrukcije zgrade javne namjene – „Oružane“ (41c)  

49. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice 

Karlovac (41c)  

50. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za hitnu 

medicinu Karlovačke županije (41c)  

51. Odluka o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (41c)  

52. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (41c) 

53. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2021. godinu (41c) 

54. Odluka o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za kupnju zemljišta (41c) 

55. Odluka o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu (41a)  

56. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i 

projekcije za 2023. godinu i 2024. godinu (51b)  

57. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2022. 

god. kojima je Karlovačka županija osnivač (51b) 

58. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim  školama i 

učeničkim domovima u 2022. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (51b) 

59. Odluka o donošenju Plana djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

(51b)  

60. Odluka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti specijalističke ordinacije medicine 

rada i sporta Ina Kardoš (51b) 

61. Odluka o imenovanju mosta Zvečaj – Gornje Bukovlje (51b)  

62. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je Karlovačka 

županija osnivač za 2022. godinu (51b)  

63. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 

2023. godinu (54a)  

64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu 

(54a)  

65. Odluka o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 

2021. godinu  (54b)  

66. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Karlovačke županije (54b)  

67. Odluka izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju 

srpanj - prosinac 2021. godine (54b) 

68. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2022. godini (54b) 

69. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području 

Karlovačke županije u 2022. godini (54b)  

70. Odluka o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2021. godinu (54b)  

71. Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja 

Karlovačke županije za 2021. godinu (54b)  

72. Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ozalj (54b)  
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73. Odluka o osnivanju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Karlovačke županije (54b)  

74. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 

osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač za 2022. godinu 

(51b)  

75. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (13)  

76. Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom 

području Karlovačke županije u 2021. godini (13)  

77. Program potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji 

za razdoblje 2021. – 2023. godine (13)  

78. Program obnove Srednje škole Glina oštećene potresom (18c)  

79. Program rada Županijske skupštine za drugo polugodište 2021. godine (41c)  

80. Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2022. 

godini (51b)  

81. Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2022. godini (51b)  

82. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2022. godini (51b)  

83. Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2022. godinu (51b)  

84. Proračun Karlovačke Županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (51a)  

85. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika pri Županijskom sudu u Karlovcu (18c)  

86. Rješenje o dodatnom imenovanju sudaca porotnika za mladež pri Županijskom sudu u Karlovcu (18c) 

87. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja (18c)  

88. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Barilović (18c)  

89. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Cetingrad (18c)  

90. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Draganići (18c)  

91. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica (18c)  

92. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Generalski Stol (18c)  

93. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin (18c)  

94. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa (18c)  

95. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Katarine Zrinski Krnjak (18c)  

96. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Netretić (18c)  

97. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Plaški (18c)  

98. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Slava Raškaj“ Ozalj (18c)  

99. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Slunj (18c)  

100. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Duga Resa (18c)  

101. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vojnić (18c)  

102. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Žakanje (18c)  

103. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Prve osnovne škole Ogulin (18c)  

104. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-turističke škole Karlovac (18c)  

105. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Karlovac (18c)  

106. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana 

Ogulin (18c)  

107. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Karlovac (18c)  

108. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Karlovac (18c)  

109. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Mješovite industrijsko obrtničke škole Karlovac (18c)  

110. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke i tehničke škole Ogulin (18c)  

111. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Prirodoslovne škole Karlovac (18c)  

112. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Duga Resa (18c)  

113. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Slunj (18c)  

114. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac (18c)  

115. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Karlovac (18c)  

116. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac (18c)  

117. Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Karlovac (18c)  

118. Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Ogulin (18c)  

119. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Josipdol“ (18c)  

120. Rješenje o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik (29)  

121. Rješenje o imenovanju Odbora za Proračun i financije (29) 

122. Rješenje o imenovanju Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu (29)  

123. Rješenje o imenovanju Odbora za turizam (29)  

124. Rješenje o imenovanju Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo (29)  

125. Rješenje o imenovanju Odbora za zdravstvo (29)  

126. Rješenje o imenovanju Odbora za socijalnu politiku (29)  
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127. Rješenje o imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (29)  

128. Rješenje o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe (29)  

129. Rješenje o imenovanju Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu (29)  

130. Rješenje o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava (29)  

131. Rješenje o imenovanju Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje (29)  

132. Rješenje o imenovanju Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata (29)  

133. Rješenje o imenovanju Odbora za umirovljenike  (29)  

134. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija (29)  

135. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (29)  

136. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata (41c)  

137. Rješenje o ispravku Rješenja o imenovanju Odbora za turizam (41c)  

138. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Karlovačkoj županiji (51b) 

139. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika pri Općinskom sudu u Karlovcu (51b)  

140. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo (51b)  

141. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije  (54b)  

142. Rješenje o imenovanju Županijske koordinacije za ljudska prava (54b) 

143. Rješenje o imenovanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije (54b) 

144. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije 

(54b)  

145. Rješenje o imenovanju Savjeta za zdravlje Karlovačke županije (54b)  

146. Rješenje o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Karlovačke županije (54b)  

147. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Katarine Zrinski Krnjak  

(54b)  

148. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Draganići (54b)  

149. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Slunj (54b) 

150. Program rada Županijske skupštine Karlovačke županije za 2022. godinu (54b)  

151. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije od 2021. do 2024. 

godine (51b)  

152. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije (13)  

153. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Karlovačke županije 

za 2020. godinu (13)  

154. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Karlovačke županije u 2020. godini  (13)  

155. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije 

u 2020. godini (13)  

156. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2020. godinu  (13)  

157. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima 

za školsku / akademsku godinu 2020./2021.  (13)  

158. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola 

Karlovačke županije u školskoj godini 2019./2020.  (13) 

159. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Karlovačke županije u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 

2020. godine (18c)  

160. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke 

županije u 2020. godini (18c)  

161. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 

2020. godini (18c)  

162. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju vatrogastva i zaštite od požara te provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2020. godinu (18c)  

163. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za 2020. godinu (18c) 

164. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke 

županije za 2020. godinu (18c)  

165. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za 

prostorno uređenje Karlovačke županije za 2020. godinu (18c)  

166. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske za 2020. godinu (18c)  

167. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva i verifikaciji mandata članovima Županijske 

skupštine Karlovačke županije (27)  

168. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2020. godini (29)  
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169. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu županice Karlovačke županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine (41c)  

170. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih 

škola Karlovačke županije u školskoj godini 2020./2021. (41c)  

171. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS 

d.o.o. za 2020. godinu (51b)  

172. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim 

domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2021./2022. (51b)  

173. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2022. godinu (51b) 

174. Zaključak o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke županije za 2021. godinu (54a)  

 

 

II ŽUPAN 
1. Druga izmjena i dopuna Operativnog plana investicijskih  ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke 

domove kojima je Karlovačka županija osnivač za 2021. godinu (42)  

2. Druga izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija 

osnivač za 2021. godinu (42)  

3. Druga izmjena Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2021. godini kojima 

je Karlovačka županija osnivač (42) 

4. Druga izmjena Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 

2021. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (42)  

5. Druga izmjena Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2021. godini 

iznad minimalnog standarda (42)  

6. Treća izmjena Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2021. godini kojima 

je Karlovačka županija osnivač (55)  

7. Treća izmjena Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 

2021. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (55)  

8. Treća izmjena i dopuna Operativnog plana ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je 

Karlovačka županija osnivač za 2021. godinu (55)  

9. Treća izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija 

osnivač za 2021. godinu (55)  

10. Treća izmjena Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2021. godini 

iznad minimalnog standarda (55)  

11. Indikativni Plan vrednovanja Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027 (33)  

12. Izmjene i dopune Odluke kojom se odobrava korištenje sredstava Proračuna Karlovačke županije vezano uz 

Ugovor o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i 

Karlovačke županije (42)  

13. Izmjena i dopuna Odluke kojom se odobrava korištenje sredstava proračuna Karlovačke županije vezano za 

Ugovor o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i 

Karlovačke županije (53)  

14. II. izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2021. godinu (54b)  

15. Mjere za sprečavanje šteta od divljači na području Karlovačke županije za 2021/2022. lovnu godinu (19)  

16. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Doma zdravlja Duga Resa, Broj:01-612/11/2020, koju je donijelo 

Upravno vijeće ustanove na svojoj 35. Sjednici održanoj dana 23.12.2020. godine (2)  

17. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 

zaštićenih područja za 2021. godinu Javne ustanove Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode na području Karlovačke županije, KLASA: 351-02/20-01/60, URBROJ: 2133-63-20-08 od prosinca 

2020. godine, koje je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove Natura viva (3)   

18. Odluka 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 2021. godini iz područja zdravstva i socijalne skrbi (5)  

19. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na natječaje raspisane 

od strane Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo u 2021. godini iz područja zdravstva i socijalne 

skrbi (5)  
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20. Odluka o osnivanju Povjerenstva za raspodjelu financijskih sredstava za sanaciju štete od potresa (5)  

21. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije 

Karlovačke županije (6)  

22. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 

(6)  

23. Odluka o sufinanciranju vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice Karlovačke županije za 

2021. godinu (6)  

24. Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Karlovačke županije po Natječaju Programa za dodjelu financijskih 

sredstava za usluge pomoći u kući koju pružaju licencirani pružatelji u razdoblju 2021. – 2023. godine (7)  

25. Odluka o sufinanciranju troškova ureda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u 

Karlovcu za 2021. godinu (7)  

26. Odluka o postupanju upravnih tijela Karlovačke županije, proračunskih korisnika, odnosno 

izvanproračunskog korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Karlovačke županije u vezi s 

primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 

pravila (7)  

27. Odluka o određivanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i vođenje Predmeta 

o fiskalnoj odgovornosti (7)  

28. Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres (7)  

29. Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (8)  

30. Odluka o osnivanju Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije i imenovanju njegovih članova (8) 

31. Odluka o sufinanciranju tekućih i kapitalnih aktivnosti HGSS – stanice Karlovac za 2021. godinu (9)  

32. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici i bolnici branitelja domovinskog rata Ogulin na popis poslovnih 

prostora koji mogu biti predmet kupoprodaje sadašnjim zakupcima (9)  

33. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o uređivanju imovinskopravnih odnosa između OŠ 

Eugena Kvaternika Rakovica i Dragana Rendulića (9)  

34. Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. 

(10)  

35. Opis djelovanja i Plan rada Radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. (10)  

36. Odluka o sufinanciranju tekućih i kapitalnih aktivnosti HGSS – stanice Ogulin za 2021. godinu (10)  

37. Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Grada Duga Resa (10)  

38. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja / skrbnika učenika Glazbene škole 

Karlovac za školsku godinu 2021./2022. (11)  

39. Odluka o raspisivanju Natječaja za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva 

i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji (11)  

40. Odluka o rasporedu decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije u 2021. 

godini (13)  

41. Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2021 godinu (14) 

42. Odluka o imenovanju zajedničkog člana Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske (14)  

43. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku  Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac za nabavu artroskopskog 

stupa (14)  

44. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke 

županije za 2021. godinu (15)  

45. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke 

županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (15)  

46. Odluka o osnivanju Odbora za provedbu Strategije razvoja turizma Karlovačke županije (15)  

47. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Plana razvoja 

Karlovačke županije 2021.-2027. (15)  

48. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima 

zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (17)  

49. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne 

ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (17)  

50. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu (19)  

51. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 

o isplati razlike plaće (20)  

52. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog 

rata Ogulin o kupoprodaji poslovnog prostora (20)  

53. Odluka o dodjeli novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za ostvarene rezultate na državnim 

natjecanjima za školsku godinu 2019./2020. (21)  
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54. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih školana 

području Karlovačke županije za školsku godinu 2020./2021. (21)  

55. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Regionalne razvojne agencije 

Karlovačke županije (21) 

56. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije i imenovanju 

njegovih članova (21)  

57. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za vrednovanje i ocjenu projektnih prijava temeljem 

Programa unapređenja turizma na području Karlovačke županije u 2021. godini (22)  

58. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za vrednovanje i ocjenu projektnih prijava po Javnom pozivu 

za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke 

županije u 2021. godini (22)  

59. Odluka o osnivanju radne skupine za mapiranje potreba u zdravstvu (23)  

60. Odluka o korištenju financijskih sredstava za sanaciju štete od potresa (23)  

61. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za vrednovanje i ocjenu projektnih 

prijava po Javnom pozivu za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog 

razvitka Karlovačke županije u 2021. godini (24)  

62. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin na Građevinski 

plan (Plan etažiranja) nekretnine (24)  

63. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke 

županije za 2021. godinu (24)  

64. Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Karlovačke županije po Javnom pozivu za financiranje projekata 

organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2021. godini 

(25)  

65. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici i bolnici branitelja domovinskog rata Ogulin na građevinski 

projekt (25)  

66. Odluka o proglašenju prirodne nepogode – mraz  (25)  

67. Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka 

Karlovačke županije u 2021. godini (25)  

68. Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava temeljem Programa unapređenja turizma na području 

Karlovačke županije u 2021. godini (25)  

69. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja / skrbnika učenika Medicinske škole 

Karlovac za školsku godinu 2021./2022. (26)  

70. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja / skrbnika učenika Srednje škole 

Duga Resa upisanih u program grafički dizajner za školsku godinu 2021./2022. (26)  

71. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Eugena Kvaternika Rakovica za prolongat roka dospijeća 

kredita (26)  

72. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac za nabavu sanitetskih 

vozila (26)  

73. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke 

županije 2021. – 2027. (26)  

74. Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Slunj za rekonstrukciju Koranske ulice u Slunju na dijelu kčbr. 

267, k.o. Slunj 1 (27)  

75. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama i naknadama Javne ustanove Naturi Viva (27)  

76. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije i imenovanju 

njegovih članova (28)  

77. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije i imenovanju 

njegovih članova (28)  

78. Odluka o davanju suglasnosti na dopunu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja za 2021. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

na području Karlovačke županije (28)  

79. Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Karlovačke županije (29)  

80. Odluku o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Karlovačka 

županija (31)  

81. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Draganić (32)  

82. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Slunj (32)  

83. Odluka o financiranju rekonstrukcije zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac 

(32)  

84. Odluka kojom se odobrava korištenje sredstava proračuna Karlovačke županije vezano za Ugovor o načinu 

utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Karlovačke županije 

(33)  
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85. Odluka o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. godine (33)  

86. Odluka o osnivanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 20207. i imenovanju 

njegovih članova (33)  

87. Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (35)  

88. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Karlovačke ljekarne Karlovac (36)  

89. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 

2021. – 2025. (36)  

90. Odluka o imenovanju radnog tijela za provođenje postupka izrade Provedbenog programa Karlovačke 

županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. (36)  

91. Odluka o dodjeli novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za ostvarene rezultate na državnim 

natjecanjima za školsku godinu 2020./2021. (36a)  

92. Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Karlovačke 

županije za školsku godinu 2021./2022.  (36a)  

93. Odluka o razrješenju direktora društva Poduzetnička zona Korana d.o.o. za usluge i poslovanje nekretninama 

(36a)  

94. Odluka o imenovanju direktora društva Poduzetnička zona Korana d.o.o. za usluge i poslovanje 

nekretninama (36a)  

95. Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima u 

školskoj godini 2021. / 2022. (38)  

96. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku / 

akademsku godinu 2021. / 2022. (38)  

97. Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku / akademsku godinu 2021. / 2022. (38) 

98. Odluka o davanju suglasnosti o osnivanju Ljekarničkog depoa u Općini Cetingrad (38)  

99. Odluka o imenovanju predstavnika korisnika u Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun 

(39)  

100. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji 

za 2021. godinu (42)  

101. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2021. godinu (42)  

102. Odluka o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za kupnju zemljišta (42)  

103. Odluka o uspostavi geoinformacijskog sustava „CZKAZUP“ (44)  

104. Odluka o pristupu, prikupljanju i razmjeni prostornih podataka vezano uz geoinformacijski sustav 

„CZKAZUP“ (44)  

105. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće 

dobro iz proračuna Karlovačke županije (44)  

106. Odluka o raspisivanju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje izrade Programa 

zaštite divljači na području Karlovačke županije u 2021. godini (44)  

107. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Radnog tijela za provođenje postupka izrade Provedbenog programa 

Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. (44)  

108. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke 

županije 2021. – 2027. (45)  

109. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Karlovačke županije (46)  

110. Odluka o imenovanju Radnog tijela za provođenje postupka izrade Provedbenog programa Karlovačke 

županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. (46)  

111. Odluka o obveznom korištenju maski za lice ili medicinskih maski (46)  

112. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske za 2021. godinu (47)  

113. Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (47)  

114. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za 

ostvarene rezultate na državnim natjecanjima za školsku godinu 2020./2021. (48)  

115. Odluka o osnivanju i imenovanju zajedničkog Procjeniteljskog povjerenstva (49)  

116. Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Karlovačkoj županiji 

za 2021. godinu (49)  

117. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 

(49)  

118. Odluka o visini i isplati neoporezive naknade za službenike i namještenike Karlovačke županije (49)  

119. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za raspodjelu financijskih sredstava za sanaciju štete od 

potresa (52)  

120. Odluka o donošenju Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. (53)  
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121. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova ureda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske u Karlovcu za 2021. godinu (54b)  

122. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u 

Karlovačkoj županiji za 2021. godinu (54b)  

123. Odluka o uvođenju elektroničke ovjere dokumenata Riznice Karlovačke županije (55)  

124. Odluka o imenovanju Savjetodavnog stručnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš u 

postupku izrade VI Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (GKŽ br. 26/01, 33/01, 36/08, 

56/13, 7/14, 50b/14, 6c/17, 29c/17, 8a/18, 19/18) (55)  

125. Odluka kojom se odobrava korištenje sredstava proračuna Karlovačke županije vezano uz Ugovor o načinu 

utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Karlovačke županije 

(55)  

126. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini i isplati neoporezive naknade za službenike i namještenike 

Karlovačke županije (55)  

127. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2021. godinu Javne ustanove Natura Viva za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (55)  

128. Odluka o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove Zavod za prostorno 

uređenje Karlovačke županije za 2021. godinu (56)  

129. Odluka o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove Zavod za 

prostorno uređenje Karlovačke županije za 2021. godinu (56)  

130. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke 

županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (57)  

131. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke 

županije za 2022. godinu (57)  

132. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 

zaštićenih područja za 2022. godine Javne ustanove Natura Viva (57)  

133. Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti (57)  

134. Odluka o sufinanciranju Turističke zajednice Karlovačke županije u 2021. godini (57)  

135. Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2021. godini kojima je Karlovačka 

županija osnivač (1)  

136. Plan  financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini 

kojima je Karlovačka županija osnivač (1)  

137. Plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2021. godini iznad 

minimalnog standarda (1)  

138. Plan korištenja sredstava proračuna Karlovačke županije za potrebe tehničke kulture u 2021. godini (2)  

139. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Karlovačke županije za 2020. godinu (6)  

140. Plan programa monitoringa vode za ljudsku potrošnju za Karlovačku županiju za 2021. godinu (14)  

141. Plan vježbe civilne zaštite na području Karlovačke županije za 2022. godinu (57)  

142. Plan prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2022. godinu (57) 

143. Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2021. godinu (8)  

144. Pravilnik o prekovremenom radu (51b)  

145. Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Karlovačke županije (28)  

146. Program poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini (7)  

147. Program unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije u 2021. godini (7)  

148. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Karlovačku županiju u 2021. 

godini (14)  

149. Program javnozdravstvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju za 2021. godinu (14)  

150. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Karlovačkoj županiji u 2021. godini (14) 

151. Program kontrole populacije napuštenih pasa na području Karlovačke županije (21)  

152. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Karlovačke županije za 2021. godinu (57)  

153. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije (4)  

154. Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području 

Karlovačke županije (4)  

155. Rješenje o odobrenju plaćanja rashoda Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu predujmom iznimno 

za neophodne rashode, pojedinačne vrijednosti do 20.000,00 kuna (5)  

156. Rješenje o određivanju godišnje naknade za objavu općih akata jedinica lokalne samouprave u službenom 

glasilu Karlovačke županije u 2021. godini (10)  
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157. Rješenje o visini naknade za objavu općih akata ustanova i drugih tijela u službenom glasilu Karlovačke 

županije u 2021. godini (10)  

158. Rješenje o visini godišnje pretplate za službeno glasilo Karlovačke županije u 2021. godini (10)  

159. Rješenje o imenovanju županijskog vatrogasnog zapovjednika (26)  

160. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za EU fondove i 

međunarodnu suradnju Hrvatske zajednice županija (28)  

161. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za komunalne djelatnosti, zaštitu 

okoliša i prostorno uređenje Hrvatske zajednice županija (28)  

162. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za pravna pitanja Hrvatske 

zajednice županija (28)  

163. Rješenje o razrješenje i imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za gospodarstvo i 

regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija (28)  

164. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za obrazovanje i 

kulturu Hrvatske zajednice županija (28)  

165. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za financije i 

proračun Hrvatske zajednice županija (28)  

166. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za zdravstvo 

Hrvatske zajednice županija (28)  

167. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za poljoprivredu i ruralni razvoj 

Hrvatske zajednice županija (28)  

168. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za upravljanje rizicima Hrvatske 

zajednice županija (28)  

169. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za unutarnju reviziju Hrvatske 

zajednice županija (28)  

170. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za odnose s javnošću Hrvatske 

zajednice županija (28)  

171. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za izradu modela 

fiskalne i funkcionalne decentralizacije Hrvatske zajednice županija (28)  

172. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za civilnu zaštitu, vatrogastvo i 

prevenciju požara Hrvatske zajednice županija (28) 

173. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za obranu od tuče 

Hrvatske zajednice županija (28)  

174. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za sustav upravljanja kvalitetom 

Hrvatske zajednice županija (28)  

175. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za mlade Hrvatske zajednice 

županija (28)  

176. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za promet Hrvatske zajednice 

županija (28)  

177. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za socijalnu politiku Hrvatske 

zajednice županija (28)  

178. Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvarala i primalaca akata na području 

Karlovačke županije (30)  

179. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste (30)  

180. Rješenje o ispravku Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za 

ceste (31)  

181. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za 

pružanje socijalnih usluga (35)  

182. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke 

županije (38)  

183. Rješenje o imenovanju tajnika Službeničkog suda u Karlovačkoj županiji (46)  

184. Rješenje o određivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke 

županije (49)  

185. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog 

rata Ogulin (51b)  

186. Rješenje o imenovanju kulturnog vijeća Karlovačke županije (52)  

187. Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području 

Karlovačke županije (53)  

188. Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području 

Karlovačke županije (Vodovod i kanalizacija d.o.o.) (55)  
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189. Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području 

Karlovačke županije (Zavičajni muzej Ogulin) (55)  

190. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove NATURA VIVA za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (58)  

191. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda  za prostorno uređenje Karlovačke 

županije (58)  

192. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac (58)  

193. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin (58)  

194. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Slunj (58)  

195. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa (58)  

196. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Vojnić (58)  

197. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora 

SUVAG Karlovac (58)  

198. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije (58)  

199. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac (58)  

200. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Karlovačke ljekarne Karlovac (58)  

201. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne Sveti Antun (58)  

202. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj (58)  

203.  
204.  
205. Zaključak o davanju suglasnosti za razrješenje zajedničkog člana Upravnog vijeća Regionalne energetske 

agencije Sjeverozapadne Hrvatske (mr.sc. Slavica Robić) (10)  

206. Zaključak o popis u prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na 

području Karlovačke županije u 2021. godini (12)  

207. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika ELCOM d.o.o. (19)  

208. Zaključak o korištenju prava prvokupa u ponudi vlasnika Milivoja Vertota iz Karlovca, Mokrice 9 (21)  

209. Zaključak o donošenju Komunikacijske strategije Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. i 

Komunikacijskog akcijskog plana (22)  

210. Zaključak o donošenju Strategije savjetovanja s dionicima i javnošću u okviru postupka izrade Plana razvoja 

Karlovačke županije 2021. – 2027. (22)  

211. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Marka Orkića (25)  

212. Zaključak o 1. izmjeni i dopuni prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova 

Karlovačke županije u 2021. godini (31)  

213. Zaključak o prihvaćanju Objedinjenog izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu 

(32)  

214. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude suvlasnika Aleksandre Gumzej (34)  

215. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude suvlasnika Nine Gumzej (34)  

216. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude suvlasnika Grada Karlovca (44)  

217. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude suvlasnika Grada Karlovca (44)  

218. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude suvlasnika Grada Karlovca (44) 

 

 

III. GRAD OGULIN 
1. I. izmjene Programa potpora malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini 

(16) 

2. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu (31)  

3. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu (31) 

4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu (31) 

5. I. Izmjene i dopune Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu (31) 

6. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (31) 

7. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (31) 

8. I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2021. godinu (55)  

9. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (55)  

10. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu (55)  

11. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu (55)  
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12. II. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu (55)  

13. II. izmjene Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu (55)  

14. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (55)  

15. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu (55)  

16. II. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini 

(55)  

17. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada 

Ogulina za 2020. godinu (16)  

18. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2020. godinu (19)  

19. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (31)  

20. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (31)  

21. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (31)  

22. Izvještaj o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 

2020. godini (31)  

23. Izvještaj o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu (31)  

24. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu (31) 

25. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu (31)  

26. Izvještaj o  izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu (31)  

27. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj 2021. godine (37)  

28. Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2020. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne 

zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (16) 

29. Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2021. godini (16)  

30. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu (31)  

31. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grad Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine (37)  

32. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina (4)  

33. Odluka o raspodjeli neiskorištenih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. (5)  

34. Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i 

primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (6) 

35. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Ogulina (15)  

36. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin - UPU 1 (16)  

37. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina (16)  

38. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića ,,Bistrac“ Ogulin 

od roditelja - korisnika usluga (16)  

39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (16)  

40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za posjetitelje „Ivanina kuća 

bajke“ (16)  

41. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama 

zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ogulina (16)  

42. Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Ogulina (16) 

43. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka prijenosa javnih cesta i nerazvrstanih 

cesta na području Grada Ogulina (17)  

44. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka prijenosa javnih cesta i nerazvrstanih 

cesta na području Grada Ogulina (19)  

45. Odluka o ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin / potpuni tekst / (20)  

46. Odluka o osnivanju javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke / potpuni tekst / (20)  

47. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada 

Ogulina (21)  

48. Odluka o imenovanju Milana Stipetića za zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Ogulin (23)  

49. Odluka o potvrđivanju Rajka Kosanovića za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasenak (23) 

50. Odluka o potvrđivanju imenovanja Josip (Lovro) Turkovića za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Turkovići (23)  

51. Odluka o potvrđivanju imenovanja Marine Gašparović za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Opća bolnica Ogulin (23)  

52. Odluka o potvrđivanju imenovanja Zdravka Mihalića za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Ribarići (23) 

53. Odluka o potvrđivanju Daria Bertovića za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagorje (23)  

54. Odluka o potvrđivanju Juraja Gerića za zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin (23)  

55. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1 (25) 
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56. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina (25)  

57. Odluka o izboru članova Mandatne komisije (27)  

58. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje (27)  

59. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina (27)  

60. Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina (27)  

61. Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina (27)  

62. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost (27)  

63. Odluka o izboru Odbora za financije i gradski proračun (27)  

64. Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose (27)  

65. Odluka o izboru Odbora za gospodarski razvoj Grada (27)  

66. Odluka o izboru Odbora za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada te promet i veze (27)  

67. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti  (27)  

68. Odluka o izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova (27)  

69. Odluka o izboru Odbora za umirovljenike (27)  

70. Odluka o i zboru Odbora za branitelje (27)  

71. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (27)  

72. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova Grada Ogulina (27)  

73. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za proslavu Dana Grad Ogulina (27)  

74. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2020. godinu (31)  

75. Odluka o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela  Grada Ogulina (31)  

76. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini (31)  

77. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin 

od roditelja – korisnika usluga (31)  

78. Odluka o brisanju zabilježbe prava prvokupa na k.č.br. 96 k.o. Otok Oštarijski (31)  

79. Odluka o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na 

području Grada Ogulina u školskoj godini 2021./2022. (36)  

80. Odluka o odobravanju isplate sredstava iz Proračuna Grada Ogulina u svrhu realizacije Programa proslave 

Dana Grada Ogulina (36)  

81. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2021. godinu (37)  

82. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i 

kanalizacija d.o.o. Ogulin (37)  

83. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za gospodarski razvoj Grada (37) 

84. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na 

području Grada Ogulina za školsku godinu 2021./2022. (37) 

85. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja sportsko – rekreacijskog centra 

Dobra“ (42)  

86. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja / ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice 

Ogulin (49)  

87. Odluka o broju stipendija za učenike i studente u školskoj / akademskoj godini 2021. / 2022. i visini 

mjesečne stipendije (50) 

88. Odluka o deficitarnim zanimanjima za učenike i studente u školskoj / akademskoj godini 2021. / 2022. (50) 

89. Odluka o zanimanjima iz STEM područja za studente u akademskoj godini 2021. / 2022. (50)  

90. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za 

školsku / akademsku godinu 2021. / 2022. (50)  

91. Odluka o uvjetima za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u 2021. godini (51b)  

92. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za branitelje i civilne stradalnike Domovinskog rata (53) 

93. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i 

dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1 (53) 

94. Odluka o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća (55)  

95. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (55)  

96. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu (55)  

97. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2022. godini (55)  

98. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini (55)  

99. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Ogulina (55)  

100. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (55)  

101. Odluka o uključenju Grada Ogulina u Program društveno poticane stanogradnje (55)  
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102. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost (55)  

103. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za umirovljenike (55)  

104. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje 

protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (20) 

105. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara (20)  

106. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2021. godinu (27) 

107. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu (55)  

108. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2022. godinu (58)  

109. Plan klasifikacijskih oznaka Grada Ogulina (58)  

110. Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina (16)  

111. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ogulina / pročišćeni tekst / (20)  

112. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina (40)  

113. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina (49)  

114. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina (49)  

115. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje 

provode organizacije civilnog društva (58)  

116. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2022. godinu (55)  

117. Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2022. godinu (55)  

118. Program potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2022. godini (55)  

119. Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2022. godinu (55)  

120. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (55)  

121. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (55)  

122. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. 

godinu (55)  

123. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (55)  

124. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Ogulin za  

2022. godinu (55)  

125. Proračun Grada Ogulina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (55)  

126. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2021. godinu (16)  

127. Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (6)  

128. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin (38) 

129. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (38)  

130. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata (50)  

131. Rješenje o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (55)  

132. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (55)  

133. Socijalni programa Grada Ogulina za 2022. godinu (55)  

134. Srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine (16) 

135. Statut Grada Ogulina (16)  

136. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Policijske postaje Ogulin za 2020. godinu (16)  

137. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2020. godinu (16)  

138. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2020. godinu 

(16)  

139. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke Ogulin za 

2020. godinu (16)  

140. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu (16)  

141. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2020. godinu (16)  

142. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2020. godine 

(16)  

143. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Športske zajednice grada Ogulina za 2020. godinu (16)  

144. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine (16) 

145. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića ,,Bistrac“ Ogulin (16) 

146. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje „Ivanina 

kuća bajke“ (16)  

147. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. 

godinu (16)  

148. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2020. godine, 

siječanj i veljaču 2021. godine (16)  

149. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije (27)  
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150. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2020. godinu 

(31)  

151. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2020. godinu 

(31)  

152. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 

2020. godinu (31)  

153. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2020. godinu (31)  

154. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2020. godinu 

(31)  

155. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove 

objekata zaštićene spomeničke baštine za 2020. godinu (31)  

156. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (31)  

157. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i 

lipanj 2021. godine (31)  

158. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2020. 

godini (37) 

159. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima članova 

Gradskog vijeća iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine i verifikaciji mandata vijećnika Nevena 

Ivoševića te o mirovanju mandata vijećnice Ivane Salopek Šumonja i početku mandata vijećnika Momira 

Jakšića (55)  

160. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine (55)  

161. Zaključak o davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 

unutar groblja (55) 

162. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja 

osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna 

(55)  

163. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin (55) 

164. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan, 

listopad i studeni 2021. godine (55)  

 

 

IV. OPĆINA CETINGRAD 
1. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Cetingrad u 2002. godini i Godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (17)  

2. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Cetingrad za 2021. godinu (17)  

3. Izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike  Hrvatske na području Općine Cetingrad (28)  

4. Izmjena Odluke o prodaji radnog stroja (36a)  

5. Izmjena Odluke o usvajanju Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Cetingrad i Registra 

nerazvrstanih cesta (36a)  

6. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad za 2021. godinu (45)  

7. Izmjene Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Cetingrad (46) 

8. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela (49)  

9. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad u 2021. godini (17)  

10. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine 

Cetingrad (17) 

11. I. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Cetingrad za 2021. godinu (17)  

12. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2021. godini (17)  

13. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju na području Općine 

Cetingrad u 2021. godini (17)  

14. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu (20)  

15. I. izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu (55)  

16. I. izmjene i dopune Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Cetingrad za 2021. godinu (55)  

17. I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cetingrad u 2021. godini (55)  
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18. II. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Cetingrad za 2021. godinu (20)  

19. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju na području Općine 

Cetingrad u 2021. godini (33)  

20. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu (40)  

21. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad u 2021. godini (55)  

22. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine 

Cetingrad (55)  

23. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2021. godini (55)  

24. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Cetingrad za 2021. godinu (55) 

25. III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Cetingrad za 2021. godinu (55)  

26. III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju na području Općine 

Cetingrad u 2021. godini (55) 

27. III. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Cetingrad za 2021. godinu (55)  

28. III. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu (57)  

29. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Cetingrad za razdoblje od 01.0.1 – 31.12.2020. godine (17) 

30. Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa u 2020. godini (17) 

31. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini (17)  

32. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini (17) 

33. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2020. godinu (17)  

34. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2020. godini (17)  

35. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Cetingrad u 2020. godini (17)  

36. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Cetingrad za 2020. godinu (17)  

37. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu (17)  

38. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Cetingrad u 2020. godini (17)  

39. Izvješće o stanju u prostoru Općine Cetingrad 2017. – 2021. (55)  

40. Izvršenje Proračuna Općine Cetingrad za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine (36a)  

41. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Cetingrad (20)  

42. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Cetingrad za redovno godišnje financiranje 

političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Cetingrad izabranih sa liste grupe birača za prvi 

kvartal 2021. godine (11)  

43. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (11)  

44. Odluka o usvajanju Izvješća općinske načelnice (17) 

45. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2020. 

godini (17) 

46. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini (17) 

47. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa na području Općine Cetingrad u 2020. godini 

(17)  

48. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad za 

2020. godinu (17)  

49. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Cetingrad u 

2020. godini (17)  

50. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Cetingrad za 2020. godinu 

(17)  

51. Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu (17)  

52. Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cetingrad (17)  

53. Odluka o stavljanju van snage javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Cetingrad (17)  

54. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cetingrad (17)  

55. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Cetingrad (17)  

56. Odluka o usvajanju Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Cetingrad (20)  

57. Odluka o visini, načinu obračuna i isplati naknade dobrovoljnim vatrogascima (23)  

58. Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva (26)  

59. Odluka o izboru članova Povjerenstva za izbor i imenovanje (26)  

60. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Cetingrad Josip Radočaj (26)  

61. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cetingrad – Milan Capan (26)  

62. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cetingrad – Karolina Balinović (26)  



   

 

 

17 

63. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Cetingrad (27)  

64. Odluka o izboru Povjerenstva za financije i proračun (28)  

65. Odluka o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik (28)  

66. Odluka o imenovanju Povjerenstva za obilježavanje dana općine Cetingrad  (28)  

67. Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća i visini naknade predsjednika Općinskog vijeća (28)  

68. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Cetingrad za redovno godišnje financiranje 

političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Cetingrad izabranih s liste grupe birača za drugi, treći 

i četvrti kvartal 2021. godine (28)  

69. Odluka o prodaji radnog stroja (28)  

70. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2021. – 2025. 

godine (32)  

71. Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa 

Općine Cetingrad za razdoblje 2021. – 2025. godine (32)  

72. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cetingrad za 2021. godinu – I. izmjene 

i dopune (33)  

73. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma 

u Cetingradu unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 (33)  

74. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija i uređenje (opremanje) 

sportske građevine Nogometnog kluba Cetingrad unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 (33)  

75. Odluka o usvajanju Izvješća općinske načelnice (36a)  

76. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Cetingrad (36a)  

77. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cetingrad (36a)  

78. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Cetingrad (38) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Cetingrad 

(38)  

79. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola (38)  

80. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Cetingrad (44)  

81. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Cetingrad (44)  

82. Odluka o davanju suglasnosti općinskoj načelnici za sklapanje Ugovora o upravljanju potraživanja prema 

pravnim osobama, fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i fizičkim osobama (44)  

83. Odluka o  imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za pripremu i provedbu izbora za vijeće mjesnih 

odbora (44)  

84. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Cetingrad (44)  

85. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela (45)  

86. Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Karlovac (46) 

87. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Cetingrad (49)  

88. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cetingrad za 2021. godinu – II. izmjene 

i dopune (55)  

89. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Cetingrad za 

redovno godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Cetingrad izabranih sa 

liste grupe birača za drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine (55)  

90. Odluka o plaći općinske načelnice i plaći zamjenika općinske načelnice Općine Cetingrad (55)  

91. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Cetingrad za 2022. godinu (55)  

92. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cetingrad za 2022. godinu (55)  

93. Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad u 

2022. godini (55)  

94. Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Cetingrad (55)  

95. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad za 2021. godinu (2)  

96. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad za 2021. godinu (51b)  

97. Plan razvojnih programa Općine Cetingrad za 2021. godinu – I. izmjene i dopune (17)  

98. Plan razvojnih programa Općine Cetingrad za 2021. godinu – II. izmjene i dopune (33)  

99. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela (40)  

100. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Cetingrad (46)  

101. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Cetingrad (17)  

102. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Cetingrad (3)  
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103. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Cetingrad (17)  

104. Pravilnik o radu (27)  

105. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona (38)  

106. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cetingrad (44)  

107. Pravilnik o radu (44)  

108. Program potpora poljoprivredi na području Općine Cetingrad za razdoblje 2021. – 2023. godine (11)  

109. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (17)  

110. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad u 2022. godini (55)  

111. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Cetingrad (55)  

112. Program  javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2022. godini (55)  

113. Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju na području Općine Cetingrad u 2022. godini (55)  

114. Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Cetingrad za 2022. godinu (55)  

115. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (55)  

116. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Cetingrad za 

2022. godinu (55)  

117. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Cetingrad u 2022. godini (55)  

118. Proračun Općine Cetingrad za 2021 . godinu – I. izmjene i dopune (17)  

119. Proračun Općine Cetingrad za 2021. godinu – II. izmjene i dopune (33)  

120. Proračun Općine Cetingrad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu (55)  

121. Socijalni program Općine Cetingrad za 2022. godinu (55)  

122. Statut Općine Cetingrad (11)  

123. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva i verifikaciji mandata članovima Općinskog 

vijeća Općine Cetingrad (26)  

124. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva i verifikaciji mandata članu Općinskog vijeća 

Općine Cetingrad (44)  

125. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Cetingrad za razdoblje od 2017. do 2021. 

godine (55)  

 

 

III. OPĆINA DRAGANIĆ 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Draganić za 2020. godinu (20)  

2. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Draganić za 2021. g. (56)  

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2020. godinu (20)  

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2021. godinu (39)  

5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Draganić za 2021. godinu (20)  

6. Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić za 2022. godinu (56) 

7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima Općine Draganić za 2022. 

g. (56)  

8. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2021. 

godini (39)  

9. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2021. 

godinu (39)  

10. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Draganić za 2021. godinu 

(39)  

11. I. izmjene i dopune Programa sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine 

Draganić za 2021. godinu (39)  

12. I. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Draganić za 2021. godinu  (39) 

13. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (39)  

14. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2021. godinu (39)  

15. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2021. 

godini (56)  

16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Draganić za 2020. godinu (15)  

17. Odluka o donošenju Statuta Općine Draganić (11)  

18. Odluka o imenovanju Povjerenstva Općine Draganić za procjenu štete od prirodnih nepogoda – potres (11)  

19. Odluka o davanju mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje (11)  
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20. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (20)  

21. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Draganić (20)  

22. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika (20)  

23. Odluka o osnivanju prava građenja u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb (20)  

24. Odluka o dodatnim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusom na području 

Općine Draganić za razdoblje ožujak – svibanj 2021. godine (20)  

25. Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Draganić (21)  

26. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (23) 

27. Odluka o određivanju službenika za informiranje (24)  

28. Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti (24)  

29. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu (24)  

30. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje (27)  

31. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Draganić (27)  

32. Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Draganić (27)  

33. Odluka o početku mirovanja mandata općinskog vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana 

Općinskog vijeća (31)  

34. Odluka o utvrđivanju visine naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima radnih tijela i 

članovima Općinskog vijeća Općine Draganić (31)  

35. Odluka o pokretanju postupka jednostavne javne nabave za radove na adaptaciji prostorija koje su 

dodijeljene na korištenje i upravljanje NK-u Draganić (31)  

36. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i opremanje KC Draganić“ 

na području Općine Draganić (31)  

37. Odluka o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, planiranje i razvoj (31) 

38. Odluka o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti (31)  

39. Odluka o imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe (31)  

40. Odluka o imenovanju članova Odbora za proračun i financije (31)  

41. Odluka o imenovanju članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (31)  

42. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Draganić (31)  

43. Odluka o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2021. godinu (31)  

44. Odluka o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za 2021. godinu (39)  

45. Odluka o raspodjeli rezultata (39)  

46. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog doma Draganić“ 

unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  (39)  

47. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Draganić (39)  

48. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (39)  

49. Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Draganić u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje 

djece (39)  

50. Odluka o opozivu Odluka o mjerama pomoći lokalnom gospodarstvu i stanovništvu zbog šteta nastalih  

uslijed epidemije korona virusa (39) 

51. Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima s područja Općine Draganić za školsku/akademsku 

2021./2022. godinu (42)  

52. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Draganić (46)  

53. Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (52) 

54. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Draganić za mandatno razdoblje 2021. 

– 2025. godine (52)  

55. Odluka o imenovanju Radnog tijela za provođenje postupka izrade Provedbenog programa Općine Draganić 

za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine (52)  

56. Odluka o prihvaćanju 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za  2021. g. (56)  

57. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Draganić za 2022. godinu (56)  

58. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i izabranih članova s liste 

grupe birača za 2022. g (56)  

59. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Draganić (56) 

60. Odluka o visini godišnje grobne naknade za 2022. godinu (56)  

61. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Draganić (58)  
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62. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Draganić s rokovima 

čuvanja (14)  

63. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić za 2021. godinu (15)  

64. Plan nabave Općine Draganić za 2021. godinu (15)  

65. Plan nabave Općine Draganić za 2021. godinu (43)  

66. Izmijenjeni Plan nabave Općine Draganić za 2021. godinu (43)  

67. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Draganić s rokovima 

čuvanja za 2022. godinu (58)  

68. Pravilnik o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić (21)  

69. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (31)  

70. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (31)  

71. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2021. godinu (20)  

72. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2022. g. (56)  

73. Program javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Draganić za 2022. godinu (56)  

74. Program javnih  potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva na području Općine Draganić za 2022. 

g. (56)  

75. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2022. g. (56)  

76. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2022. godinu (56)  

77. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Draganić za 2022. g. (56)  

78. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 

Općine Draganić za 2022. godinu (56)  

79. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Draganić za 2022. godinu (56)  

80. Proračun Općine Draganić za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024. godinu (56)  

81. Rješenje o izboru Mandatne komisije (27)  

82. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 

2021. godinu  (46)  

83. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 

školsku / akademsku godinu 2021./2022. g. (46)  

84. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Draganić za razdoblje od 2022. - 2025. 

godine (56)  

85. Socijalni program Općine Draganić za 2022. godinu (56)  

86. Statut Općine Draganić (11)  

87. Zaključak o mjeri pomoći lokalnom gospodarstvu zbog šteta nastalih uslijed epidemije korona virusom (14)  

88. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2020. 

do 31. prosinca 2020. godine (20)  

89. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Draganić u 2020. godini (20)  

90. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Draganić za 2020. godinu (20)  

 

 

III. OPĆINA JOSIPDOL 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Josipdol za 2020. godinu (21)  

2. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu (12)  

3. I. izmjene i dopune proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu (21)  

4. Izmjene i dopune Plana prijam u službu Jedinstvenog upravno odjela Općine Josipdol za 2021. godinu (32)  

5. Izmjene o dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine 

Josidpol za 2021. godinu (32)  

6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Josipdol za 2020. godinu (21)  

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (21)  

8. Izvješće o izvršenju Programa potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol za 2020. godinu 

(21)  

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba kulturi za 2020. godinu (21)  

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potpora u obrazovanju Općine Josipdol za 2020. godinu (21)  

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020. godinu (21)  

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2020. 

godinu (21)  
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13. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2020. godinu (21)  

14. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara za 2020. godinu (21)  

15. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko Vijeće Općine Josipdol na lokalnim 

izborima održanim 16. svibnja 2021. godine (27)  

16. Odluka o dodjeli stipendija za 2020/2021. godinu (12)  

17. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Josipdol za razdoblje od 2021. – 2027. godine 

(12)  

18. Odluka o odbijanju prijedloga za ukidanje svojstva javnog dobra puta na zemljišno knjižnoj čestici broj 1057 

upisane u k.o. Oštarije (12)  

19. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad Općinskih vijeća i članova radnih tijela (12)  

20. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2020. godinu (21)  

21. Odluka o raspodjeli sredstava poslovanja ostvarenog u Proračunu Općine Josipdol u 2020. godini (21)  

22. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2020. 

godinu (21)  

23. Odluka o grbu i zastavi Općine Josipdol (21)  

24. Odluka o određivanju javnih površina za prodaju robe na malo izvan prodavaonica (21)  

25. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (I) (21)  

26. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (II) (21)  

27. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (III) (21)  

28. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (IV) (21)  

29. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (V)  (21)  

30. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (VI) (21)  

31. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (VII) (21)  

32. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (21)  

33. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra puta na k.č. broj: 150 u k.o. Josipdol (21)  

34. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade (21)  

35. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije Podmjera 7.4 „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (TRŽNICE i OSTALA 

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA) (21)  

36. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije Podmjera 7.4 „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (TRŽNICE i OSTALA 

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA) (21)  

37. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Josipdol (21)  

38. Odluka o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme za učenike osnovnih škola s područja Općine 

Josipdol za školsku  2020./2021. godinu (21)  

39. Odluka o novčanoj potpori za sklapanje braka (21)  

40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima (21) 

41. Odluka o upravljanju grobljima (21)  

42. Odluka o rashodovanju imovine Općine Josipdol (21)  

43. Odluka o imenovanju Mandatne komisije (27)  

44. Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja (27)  

45. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Josipdol (27) 

46. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Josipdol (27)  

47. Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i propise (27)  

48. Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije (27)  

49. Odluka o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (27)  

50. Odluka o imenovanju Odbora za procjenu, prodaju i kupnju imovine Općine Josipdol (27)  

51. Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda (27)  

52. Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti, stipendiranje studenata i socijalnu skrb (27)  

53. Odluka o imenovanju Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam (27)  

54. Odluka o imenovanju Odbora za branitelje (27)  

55. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite (31)  
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56. Odluka o izuzeću od obveze plaćanja roditelja u cijeni dječjeg vrtića za mjesec srpanj 2021. godine (35)  

57. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite (35)  

58. Odluka o imenovanju radne skupine za pripremu i provedbu postupka Izrade Provedbenog programa Općine 

Josipdol za razdoblje od 2021. godine do 2025. godine (36)  

59. Odluka o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika za školsku godinu 2021./2022. sa prebivalištem 

na području Općine Josipdol (36a)  

60. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora (38) 

61. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Josipdol (40)  

62. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme za učenike 

osnovnih škola s područja Općine Josipdol za školsku 2021./2022. godinu (40)  

63. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje političkih stranaka Općinskog 

vijeća Općine Josipdol u 2021. godini (40)  

64. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (40)  

65. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje 

poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (40)  

66. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora TD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (40)  

67. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Josipdol (40)  

68. Odluka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Josipdol (40)  

69. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol (40)  

70. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene 

naselja Josipdol (40)  

71. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol (40)  

72. Odluka o potpisivanju Sporazuma o Udruživanju turističkih zajednica i Općina Tounj, Plaški i Josipdol (40)  

73. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 

2021. godinu  (40)  

74. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu (40)  

75. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu i projekcija za 2022. 

i 2023. godinu (40)  

76. Odluka o plaći Općinskog načelnika Općine Josipdol (44)  

77. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (44)  

78. Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika te pročelnika upravnih tijela Općine Josipdol 

i načinu provođenja ocjenjivanja (44)  

79. Odluka o imenovanju revizorskog tima za povođenje financijske revizije poslovanja Općine Josipdol u 

razdoblju od 2018. do 2021. godine (44)  

80. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Josipdol (44)  

81. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora (47)  

82. Odluka o imenovanju radne skupine za pripremu i provedbu postupka Izrade Provedbenog programa Općine 

Josipdol za razdoblje od 2021. godine do 2025. godine (47)  

83. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika (47)  

84. Odluka o određivanju službenika za informiranje (50)  

85. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu (57)  

86. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2022. godinu 

(57)  

87. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Josipdol za 2022. godinu (57)  

88. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Odabir izvoditelja za obavljanje 

komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine 

Josipdol (57)  

89. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Josipdol za 2021. 

godinu (15)  

90. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Josipdol za razdoblje od 2021. do  2023.  godine (21)  

91. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol za 2021. godinu (32)  

92. Plan prijma u službu u upravna tijela Općine Josipdol za 2021. godinu (45)  

93. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Josipdol (12)  

94. Pravilnik o radu, plaći i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika Općine Josipdol (32)  
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95. Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Josipdol (43)  

96. Program javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2022. godinu (57)  

97. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu (57)  

98. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (57)  

99. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (57)  

100. Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu (57)  

101. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu 

(57)  

102. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu (57)  

103. Program financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Josipdol i poboljšanja infrastrukturno 

nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Josipdol u 2022. godini (57)  

104. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području 

Općine Josipdol za 2022. godinu (57)  

105. Program utroška turističke pristojbe za 2022. godinu (57)  

106. Program utroška spomeničke rente za 2022. godinu (57)  

107. Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol za 2022. godinu (57)  

108. Proračun Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (57)  

109. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Josipdol od 2020. do 2023. godine (21)  

110. Statut Općine Josipdol (12)  

111. Statutarna  odluka o izmjenama Statuta Općine Josipdol (40)  

112. Zaključak o prihvaćanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice Općina Josipdol, Plaški i Tounj (12) 

113. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o verifikaciji Mandata članovima općinskog 

Vijeća (12)  

114. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela za 2020. godinu (21)  

115. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika (21)  

116. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog društva u vlasništvu Općine Josipdol (21)  

117. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Josipdol (21)  

118. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu (21)  

119. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Josipdol za 2020. godinu (21) 

120. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o verifikaciji mandata članova i članica Općinskog 

vijeća Općine Josipdol (27)  

121. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o verifikaciji mandata članova i članica Općinskog 

vijeća Općine Josipdol (44)  

122. Zaključak o donošenju Plana razvoja Općine Josipdol za razdoblje 2021. – 2027. godine (57)  

 

 

IV. OPĆINA PLAŠKI 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Plaški u 2021. godini (57)  

2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plaški za 2021. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje (47)  

3. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Plaški za 2022. godinu (57) 

4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plaški za 2022. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje (57)  

5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plaški za 2022. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje (57)  

6. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Plaški za 2021. godinu (57)  

7. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2021. godinu (57)  

8. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2021. 

godinu (57)  

9. I. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plaški za 2021. godinu (57)  

10. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020 (19)  

11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Plaški za 2020. godinu (19) 

12. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica i članova Općinskog vijeća Općine Plaški (27)  

13. Izvješće Mandatnog povjerenstva (36)  

14. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine (36)  

15. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Plaški u razdoblju od 01.01.2021. do 30.11.2021. 

godine (57)  

16. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 (8)  
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17. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Plaški (8)  

18. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Plaški (8)  

19. Odluka o prodaji nekretnine, k. č. 97 k. o. Janja Gora (8)  

20. Odluka o osnivanju Povjerenstva za otvaranje i ocjenu ponuda po Natječaju za prodaju nekretnine/ zemljišta, 

k. č. 97, k. o. Janja Gora u vlasništvu Općine Plaški (8)  

21. Odluka o osnivanju Turističke zajednice Općine Tounj, Općine Josipdol i Općine Plaški (19)  

22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi strateškog razvojnog programa Općine Plaški za razdoblje od 

2017. – 2020. godine (19)  

23. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (19) 

24. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

(19)  

25. Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški za razdoblje siječanj – prosinac 2020. g. (19) 

26. Odluka o otpisu dospjelih – nenaplaćenih potraživanja komunalne naknade  (19)  

27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Plaški (19)  

28. Odluka o izboru Mandatne komisije (27)  

29. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje (27) 

30. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Plaški (27)  

31. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plaški  (27)  

32. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća i 

Općinskog načelnika Općine Plaški (30)  

33. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika (30)  

34. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Plaški (31)  

35. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva (34)  

36. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje (34)  

37. Odluka o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise (34)  

38. Odluka o izboru Povjerenstva za proračun i financije (34)  

39. Odluka o izboru Povjerenstva za predstavke i pritužbe (34)  

40. Odluka o izboru Povjerenstva za društvene djelatnosti (34)  

41. Odluka o izboru Povjerenstva za gospodarstvo, obnovu i razvitak (34)  

42. Odluka o donošenju Plana razvoja Općine Plaški za razdoblje 2021. – 2027. godine (34)  

43. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Plaški radi podnesene ostavke (34)  

44. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća Općine Plaški i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Plaški (36)  

45. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao k.č. 4421, k.o. Plaški (36)  

46. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plaški (36)  

47. Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje i ocjenu ponuda po Natječaju za prodaju nekretnina oznake, 

k.č. 195/13, 195/17, 958, sve k.o. Plaški (36)  

48. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj 

– lipanj 2021. godine 11 (36) 

49. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine (36)  

50. Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine (36)  

51. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Plaški (36)  

52. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Plaški (36)  

53. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Plaški (36a)  

54. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Općine Plaški (36a) 

55. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Plaški 

(42)  

56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Plaški (42) 

57. Odluka o produljenju roka povrata po kratkoročnom zaduženju Općine Plaški (42)  

58. Odluka o produljenju roka povrata po kratkoročnoj pozajmici Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Plaški iz 

Plaškog (42)  

59. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Plaški (42)  

60. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (42) 

61. Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Plaški (42)  
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62. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za održavanje nerazvrstanih lokalnih cesta i 

putova u zimskim uvjetima u Općini Plaški od 2021. do 2025. godine (47)  

63. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plaški (47)  

64. Odluka o utvrđivanju potrebe organiziranja predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Plaški (47)  

65. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (47)  

66. Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obvezniku MONTANIA – 

PLANINSKI RIBNJACI d.o.o. Zagreb (47)  

67. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Plaški (47)  

68. Odluka o darovanju nekretnine (47)  

69. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Plaški za 2022. godinu (47) 

70. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Plaški (47)  

71. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Plaški (47)  

72. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – održavanje javne rasvjete, objekata i NN mreže (53)  

73. Odluka o porezima Općine Plaški (53)  

74. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Revizija I. (53) 

75. Odluka o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite Revizija I. (53)  

76. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Plaški za razdoblje 2021. – 2025. 

godine (56)  

77. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu (57)  

78. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2021. godinu (57)  

79. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Plaški za financiranje političkih stranaka Općinskog 

vijeća Općine Plaški za 2022. godinu (57)  

80. Odluka o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. 

godinu (57)  

81. Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2022. godini u Općini Plaški 

(57)  

82. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2022. godinu (57)  

83. Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Plaški za razdoblje 2021. – 2025. godine (57)  

84. Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Plaški (57)  

85. Plan prijma u službu za 2021. godinu (5)  

86. I. izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2021. godinu (36)  

87. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Plaški za razdoblje 2020. do 2022. godine (42)  

88. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela 

i drugih tijela Općine Plaški za 2022. godinu (58)  

89. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Plaški (30)  

90. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (3)  

91. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Paški (34) 

92. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (43)  

93. Program o namjeni korištenja novčanih sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (57)  

94. Program o korištenju novčanih sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu u 

Općini Plaški za 2022. godinu (57)  

95. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2022. godinu (57)  

96. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2022. godinu (57)  

97. Proračun Općine Plaški za 2022. godinu i projekcija za 2023. – 2024. godinu (57)  

98. Smjernice za organizaciju razvoj sustava civilne zaštite Općine Plaški za period od 2021. do 2024. godine 

(42)  

99. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Plaški za period od 2021. do 2024. godine 

(47)  

100. Socijalni program Općine Plaški za 2022. godinu (57)  

101. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Plaški (19)  

102. Suglasnost na promjenu cijene javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za 

fizičke osobe na području općine Plaški (42)  

103. Suglasnost na prijedlog cjenika radova zimske službe radnih strojeva i djelatnika (42)  

104. Zaključak – Kamenolom Japaga (30)  

105. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Plaški za razdoblje od 01.01.2020. do 

31.12.2020. godine (47)  

106. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plaški za 2020. godinu (47)  

107. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plaški za 2020. 

godinu (47)  
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108. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Plaški za 2020. godinu (47)  

109. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju tvrtke Plaški KOM d.o.o. Plaški za 2020. godinu (47)  

110. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju tvrtke VEKS d.o.o. za usluge Plaški za 2020. godinu (47)  

 

 

V. OPĆINA RIBNIK 
1. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Ribnik (27)  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu (33)  

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Ribnik (7) 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ribnik (19)  

6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ribnik za 2020. godinu (19)  

7. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu nakon 

I. izmjena i dopuna (19)  

8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu nakon 1. izmjena i dopuna (19)  

9. Odluka o naknadi za rad zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Ribnik (19)  

10. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Ribnik (19)  

11. Odluka o izboru Mandatne komisije (27)  

12. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje (27)  

13. Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Ribnik (27)  

14. Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Ribnik (27)  

15. Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik (27)  

16. Odluka o plaći i naknadi stvarnih materijalnih troškova Općinskog načelnika (27)  

17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na računu (27)  

18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata udruga građana (27)  

19. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika DVD-a Ribnik (27)  

20. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Ribnik (29)  

21. Odluka o kapitalnoj pomoći Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Općine Ribnik (29)  

22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ribnik za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini (33)  

23. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ribnik (33)  

24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadi stvarnih materijalnih troškova Općinskog 

načelnika (33)  

25. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu nakon 

2. izmjena i dopuna (33)  

26. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik (33)  

27. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja 

Općine Ribnik u školskoj godini 2021./2022. (36a)  

28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave kapitalni projekt Modernizacija 

nerazvrstanih cesta redni broj 1. u Planu nabave evidencijski broj nabave: JN – 1 (37) 

29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti vršenja usluge rada 

građevinskih strojeva na održavanju nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih putova na području općine 

Ribnik (44)  

30. Odluka o odabiru najpovoljnije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području 

Općine Ribnik (44) 

31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti nabave i prijevoza kamena za 

potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Ribnik  (44)  

32. Odluka o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođeno dijete (47)  

33. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije (47)  

34. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2022. godinu (56)  

35. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (56)  

36. Odluka o osnivanju Komisije za popis imovine (56)  

37. Plan nabave za 2021. godinu nakon 1. izmjena i dopuna (19)  

38. Plan savjetovanja s javnošću Općine Ribnik za 2022. godinu (58)  

39. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Ribnik za 2022. godinu 

(58)  

40. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik (36a)  
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41. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Ribnik (58)  

42. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2021. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna (19)  

43. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (33)  

44. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2021. godinu (47)  

45. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini (56) 

46. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu (56)  

47. Proračun Općine Ribnik za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (56)  

48. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupaka jednostavne nabave (27)  

49. Socijalni program Općine Ribnik za 2022. godinu (56)  

50. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik za 2020. godinu (19)  

51. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Ribnik za 2020. godinu (19)  

52. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom (56)  

53. Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći za 2021. godinu (56)  

 

 

VI. OPĆINA SABORSKO  
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Saborsko za 2021. godinu (56)  

2. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

na području Općine Saborsko za 2020. godinu (19)  

3. Izvješće o izvršenju Programa poticaja poljoprivrede na području Općine Saborsko za 2020. godinu (19)  

4. Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2020. godinu  (19)  

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Saborsko za 2020. 

godinu (19)  

6. Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 

2020. godinu  (19)  

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini (19)  

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Saborsko za 2020. godinu (19)  

9. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Saborsko za 2020. godinu (19)  

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Saborsko za 2020. godinu (21)  

11. Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan u postupku izrade Provedbenog programa Općine 

Saborsko za razdoblje 2021.-2025. godine (58)  

12. Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Saborsko (12)  

13. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Saborsko (9)  

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja na području Općine Saborsko (11)  

15. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Saborsko za 2020. godinu (19)  

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Saborsko (19)  

17. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za zgradu Centar za mlade za investitora Općinu 

Saborsko (19)  

18. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Saborsko (19)  

19. Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Saborsko (19)  

20. Odluka o izboru Mandatnog odbora (26)  

21. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje (26)  

22. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Saborsko (26)  

23. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Saborsko (26)  

24. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Saborsko i imenovanju načelnika, zamjenika načelnik i 

članova Stožera (27)  

25. Odluka o izboru Odbora za financije i proračun (36)  

26. Odluka o izboru Odbora za komunalnu infrastrukturu (36)  

27. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativne djelatnosti (36)  
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28. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu (36)  

29. Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb (36) 

30. Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe (36)  

31. Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Saborsko za redovito financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Saborsko za 2021. godinu (36)  

32. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade (36)  

33. Odluka o visini studentske stipendije (36)  

34. Odluka o financiranju učeničkih domova (36) 

35. Odluka o financiranju obroka u Osnovnoj školi Plaški (36)  

36. Odluka o financiranju prehrane za učenike Područne škole Saborsko (36)  

37. Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike 1. – 8. razreda s područja Općine Saborsko (36) 

38. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Saborsko za 2021. godinu (51b) 

39. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za komunalnu infrastrukturu (51b)  

40. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Saborsko za 2021. godinu (56)  

41. Odluka o prihvaćanju Plana proračuna Općine Saborsko za 2022. godinu i Projekcija proračuna za 2023. i 

2024. godinu (56)  

42. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Saborsko za redovito financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Saborsko za 2022. godinu (56)  

43. Odluka o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina u Općini Saborsko za 2022. godinu (56)  

44. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Saborsko za 2022. godinu (56)  

45. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu  (56)  

46. Odluka o suglasnosti o davanju jamstva Općine Saborsko na kreditno zaduženje u tvrtki Sabkom d.o.o. 

Saborsko (56)  

47. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Saborsko  (56)  

48. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko za 2021. godinu (6)  

49. Plan nabave za 2021. godinu (6)  

50. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku na području Općine Saborsko u 2021. godini (19)  

51. Plan razvoja civilne zaštite na području Općine Saborsko za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim 

učincima (56)  

52. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Saborsko za 2022. godinu (56)  

53. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Saborsko za 2022. 

godinu (58)  

54. Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Saborsko (11) 

55. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u 

radu službenika i namještenika Općine Saborsko (19)  

56. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (56)  

57. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini (56)  

58. Program socijalnih potreba Općine Saborsko za 2022. godinu (56)  

59. Program javnih potreba u sportu na području Općine Saborsko za 2022. godinu (56)  

60. Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (56)  

61. Program utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu (56)  

62. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

za 2022. godinu (56)  

63. Provedbeni program Općine Saborsko za razdoblje 2021.-2025. godine (58)  

64. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Saborsko (11) 

65. Zaključak o usvajanju Godišnjeg programa mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području općine Saborsko za 2021. 

g. (6)  

66. Zaključak o donošenju Plana razvoja Općine Saborsko za razdoblje 2021. – 2027. godine (19)  

67. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Saborsko za 2020. godinu (19)  

68. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području elementarnih nepogoda Općine 

Saborsko za 2020. godinu (19)  

69. Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Saborsko (19)  

70. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge za uslugu ukopa (19)  

71. Zaključak o usvajanju Plana upravljanja imovinom Općine Saborsko za 2021. godinu (19)  

72. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Saborsko u periodu od . srpnja 2020. do 

31. prosinca 2020. godine (19)  

73. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog poduzeća Sabkom za 2020. godinu (19)  
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74. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Saborsko za razdoblje od 

01.01.2021. do 30.06.2021. godine (36)  

75. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Saborsko u periodu od 1. siječnja 2020. 

do 30. lipnja 2021. (36)  

76. Zaključak o prihvaćanju inicijative za udruživanje Općine Saborsko sa Turističkom zajednicom Općine 

Rakovica (36)  

 

 

VII. OPĆINA TOUNJ 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Tounj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine (12)  

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tounj za 2021. godinu (12)  

4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (12)  

5. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (12)  

6. Izvješće o promjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu na području Općine Tounj (12)  

7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje pozivnog natječaja za projekt „Društveni dom 

rekonstrukcija krovišta“ (1)  

8. Odluka o prihvaćanju ponude za građevinske radove - I faza društveno vatrogasnog doma (3)  

9. Odluka o prihvaćanju ponude za radove prerade drvene građe (4)  

10. Odluka o izradi Idejnog projekta sanacije NC Tržić (6)  

11. Odluka o izradi prikaza geodetske situacije za cestu Tržić Tounjski – Ključ na digitalnoj ortofoto karti 

DOF5/2018 za k.č.br. 2946 KO Tržić Tounjski (6)  

12. Odluka o izradi Idejnog projekta gradnje krovišta Društvenog doma Tounj (DVD Tounj) (9) 

13. Odluka za nabavku građevinskog materijala i palisade za Društveno vatrogasni dom Zdenac (9)  

14. Odluka o kupnji i dostavi betona za gradnju krovišta Društvenog doma Tounj (DVD Tounj) (9)  

15. Odluka o kupnji cigle LEIERTHERM CL 29 U+Z 500/290/190 sa dostavom za gradnju krovišta Društvenog 

doma Tounj (DVD Tounj) (9)  

16. Odluka za izradu geodetske usluge – kružno križanje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mostac (10)  

17. Odluka o završetku sanacije Društvenog doma Tounj (DVD Tounj), Tounj, Zdenac 17/D izgradnje krovišta 

s mogućnošću uređenja poslovnog prostora, vijećnice Općine Tounj, arhive i eventualno potkrovnih stanova 

za mlade obitelji veličine 50-70m2 (12)  

18. Odluka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

Općine Tounj (12)  

19. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

Općine Tounj (12)  

20. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Tounj za razdoblje od 1. siječnja 

2020. godine do 31. prosinca 2020. godine (12)  

21. Odluka o osnivanju Turističke zajednice Općine Tounj, Općine Josipdol i Općine Plaški (12)  

22. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje pozivnog natječaja za projekt Gradnje krovišta 

društvenog doma Tounj (DVD Tounj), Tounj, Zdenac 17/D (13)  

23. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje pozivnog natječaja za nadzor nad gradnjom (14)  

24. Odluka o poništenju Odluke o zamjeni zemljišta u Potoku Tounjskom između Ivica Paukovića iz Zagreba, 

Vladimira Ruždjaka 25 i Općine Tounj te da se sve administrativno vrati u prvobitno stanje prije donošenja 

Odluke na 05. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj (15)  

25. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje pozivnog natječaja za nadzor nad gradnjom projekta 

„Rekonstrukcija krovišta Društvenog doma Tounj“ lokacija kč.br. 3778 K.O. Tounj, Tounj 26 (15)  

26. Odluka kojom se utvrđuje da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tounj nije potrebno 

provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš (15)  

27. Odluka o odabiru izvoditelja radova na projektu „Rekonstrukcija krovišta Društvenog doma Tounj“ lokacija 

kč.br. 3778 K.O. Tounj, Tounj 26 (15)  

28. Odluka o odabiru nadzora nad gradnjom na projektu „Rekonstrukcija krovišta Društvenog doma Tounj“ 

lokacija: kč.br. 3778 K.O. Tounj, Tounj 26 (17)  

29. Odluka o odabiru nadzora nad gradnjom „Gradnje II. faze krovišta Društvenog doma Tounj“ (DVD Tounj), 

Tounj, Zdenac 17/D, evidencijski broj nabave: 2/21 (17)  

30. Odluka o odabiru nadzora nad gradnjom na projektu „Rekonstrukcija krovišta Društvenog doma Tounj“ 

lokacija: kč.br. 3778 k.o. Tounj, Tounj (20)  

31. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tounj (21) 
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32. Odluka o odabiru nadzora nad gradnjom „GRADNJE II. faze KROVIŠTA DRUŠTVENOG DOMA 

TOUNJ“ (DVD Tounj), Tounj, Zdenac 17/D, evidencijski broj nabave: 2/21 (22)  

33. Odluka o izboru Mandatne komisije (26)  

34. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje (26) 

35. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća općine Tounj (26)  

36. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća općine Tounj (26)  

37. Odluka za odabir izvođača za izradu krovopokrivačkih radova Društvenog doma Tounj III. faza (DVD 

Tounj), Tounj, Zdenac 17/D, evidencijski broj nabave: 3/21 (28)  

38. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog natječaja o zapošljavanju djelatnika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu  na radnom mjestu – KOMUNALNI REDAR (29)  

39. Odluka o zapošljavanju djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu – KOMUNALNI 

REDAR (33)  

40. Odluka o prihvaćanju stavljanja mandata Martine Brletić na dužnost općinskog vijećnika u Općinskom 

vijeću Općine Tounj (38)  

41. Odluka o prihvaćanju izvješća Mandatne Komisije (38)  

42. Odluka o izboru Mandatne komisije (38)  

43. Odluka o razrješenju Martine Brletić sa dužnosti podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tounj (38)  

44. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tounj (38)  

45. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i Normativnu djelatnost (38)  

46. Odluka o izboru Odbora za financije i proračun (38)  

47. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda (38)  

48. Odluka o izboru Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (38)  

49. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam (38)  

50. Odluka o izboru Odbora za procjenu i kupnju imovine Općine Tounj (38)  

51. Odluka o izboru Odbora za imenovanje trgova i ulica u Općini Tounj (38)  

52. Odluku o izboru Odbora za dodjelu nagrada, javnih priznanja i proglašenja počasnih građana te prijedloga 

prijateljskih općina i gradova (38)  

53. Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe (38)  

54. Odluka o postavljanju ulične rasvjete od Zdenca do Rebrovića (Jačišće – Mićkani – Rebrovići) (38)  

55. Odluka o produženju postojeće Strategije ukupnog razvoja Općine Tounj 2015. – 2020. do 31.12.2021. (38) 

56. Odluka o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja Prostornog plana na okoliš (38)  

57. Odluka o prodaji montažne kuće Ministarstvu Hrvatskim braniteljima za stambeno zbrinjavanje HRVI 

Darku Meašiću (38)  

58. Odluka o kupnji rabljenog automobila za potrebe komunalnog održavanja u maksimalnom iznosu od 

100.000,00 kuna (38)  

59. Odluka o povećanju grobne naknade (38)  

60. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade Općine Tounj za stambeni prostor (38)  

61. Odluka o financiranju prihrane (šećera) pčelarima 25,00 kuna po košnici (38)  

62. Odluka o mjeri naplate nenaplaćenih potraživanja u dječjem vrtiću „Tounjska spužvica“ (38)  

63. Odluka o financijskoj pomoći Poljoprivrednom obrtu Trešnja vl. Antonija Capan u iznosu od 10.000,00 

kuna (38)  

64. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2021. godine (38)  

65. Odluka o obustavi Odluke Općinskog vijeća Općine Tounj o visini mjesečne naknade općinskog načelnika 

i plaće zamjenika općinskog načelnika usvojenoj na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj 30. 

kolovoza 2019. godine (38)  

66. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija učenicima i studentima sa 

prebivalištem na području Općine Tounj (44)  

67. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu pozivnog natječaja za prijevoz svih vrsta građevinskog 

materijala na području Općine Tounj za razdoblje od prosinca 2021. godine do prosinca 2025. godine (46)  

68. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu pozivnog natječaja za izvođenje građevinskih radova na 

održavanju i izgradnji komunalne infrastrukture (komunalne djelatnosti) na području općine Tounj za 

razdoblje od prosinca 2021. godine do prosinca 2025. godine (46)  

69. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu pozivnog natječaja za košnju trave, odsijecanje živica na 

području Općine Tounj za razdoblje od prosinca 2021. godine do prosinca 2025. godine (46)  

70. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu pozivnog natječaja za usluge izvođenja građevinskih radova 

na iskopu, dovozu materijala i razbijanje pneumatskim čekićem na području Općine Tounj za razdoblje od 

prosinca 2021. godine do prosinca 2025. godine (46)  

71. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu pozivnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području 

Općine Tounj za razdoblje od prosinca 2021. godine do prosinca 2025. godine (46)  
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72. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu pozivnog natječaja za zimsku službu čišćenja i uklanjanja 

snijega sa cesta na području Općine Tounj za razdoblje od prosinca 2021. godine do prosinca 2025. godine 

(46)  

73. Odluka o prihvaćanju ostavke Nikole Fumića na dužnost općinskog vijeća u Općinskom vijeću Općine 

Tounj (52)  

74. Odluka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije (52)  

75. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika ing. Ivice Sopeka za razdoblje od 21.05.2021. 

do 30.11.2021. godine (52)  

76. Odluka o dodjeli stipendija učenicima srednje škole za 2021/2022. školsku godinu i studentima za 

2021/2022. akademsku godinu  (52)  

77. Odluka o plaćanju troškova boravka u studentskom domu za Tihanu Skočić učenici Medicinske srednje 

škole u Karlovcu (52)  

78. Odluka o odabiru izvoditelja radova za građevinskih radova na održavanju i izgradnji komunalne 

infrastrukture (komunalne djelatnosti) na području Općine Tounj za razdoblje od 2021. do 2025. godine (52) 

79. Odluka o odabiru izvoditelja radova za košnju trave i odsijecanje živica i grmlja uz nerazvrstane općinske 

ceste na području Općine Tounj za razdoblje 2021. do 2025. godine (52)  

80. Odluka o odabiru izvoditelja radova za prijevoz svih vrsta građevinskog materijala za izgradnju i održavanje 

komunalne infrastrukture na području Općine Tounj za razdoblje 2021. do 2025. godine (52)  

81. Odluka o odabiru izvoditelja radova za zimsku službu i uklanjanja snijega sa nerazvrstanih općinskih cesta 

na području Općine Tounj za razdoblje 2021. do 2025. godine (52)  

82. Odluka o odabiru izvoditelja radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Tounj za razdoblje 

2021. do 2025. godine (52)  

83. Odluka o odabiru izvoditelja radova za usluge izvođenja građevinskih radova na iskopu, dovozu materijala 

i razbijanje kamena pneumatskim čekićem (komunalne djelatnosti) na području Općine Tounj za razdoblje 

2021. do 2025. godine (52)  

84. Odluka o sufinanciranju 1/3 troškova za fasadu na župnoj crkvi Sv. Mihovila Arkanđela (52)  

85. Odluka o prodaji montažne kuće Darku Meašiću – HRVI za stambeno zbrinjavanje (52)  

86. Odluka o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu (52)  

87. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 

za 2022. godinu (52)  

88. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

89. Odluka o osnivanju vlastitog pogona (55)  

90. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tounj (55)  

91. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj (55)  

92. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima (52)  

93. Plan nabave Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

94. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tounj (12)  

95. Pravilnik o poslovanju vlastitog Općine Tounj (55)  

96. Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2022. godini (52)  

97. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini (52)  

98. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

99. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

100. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (52)  

101. Program javnih potreba u športu na području Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

102. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Tounj u 2022. godini (52)  

103. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (52)  

104. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

105. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tounj za 2021. godinu (52)  

106. Proračun Općine Tounj za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (52)  

107. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

108. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tounj u 2022. – 2024. godine 

(52)  

109. Socijalni program Općine Tounj za 2022. godinu (52)  

110. Statut Općine Tounj (12) 

111. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o verifikaciji mandata članova izabranih vijećnika u 

Općinsko vijeće Općine Tounj (26)  
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VIII. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ  
1. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 712/3, k.o. Donji Budački pokrenut po zahtjevu Anice Mesir (22)  

2. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 1138, k.o. Gornji Skrad pokrenut po zahtjevu Vlade Lukača (24  

3. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 1138, k.o. Gornji Skrad pokrenut po zahtjevu Milana Dobrosavljevića (24)  

4. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 2009, 2010, 2011 i 2012 k.o. Vojnić pokrenut po zahtjevu Teodora Živkovića (25)  

5. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 455/1 k.o. Gornji Skrad pokrenut po zahtjevu Mihajle Dojčinovića (25)  

6. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 456/1 k.o. Gornji Skrad pokrenut po zahtjevu Sime Dojčinovića (25)  

7. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 15, 1264 k.o. Desni Štefanki pokrenut po zahtjevu Slavka Špišića (25)  

8. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 962 k.o. Donji Budački pokrenut po zahtjevu Josipa Jurića (25)  

9. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine u 

Velikoj Crkvini pokrenut po zahtjevu Milana Velimirovića (25)  

10. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine na 

kč.br. 2828 k.o. Vojnić pokrenut po zahtjevu Vasilja Savića (25)  

11. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

pokrenut po zahtjevu Sare Padežanin (47)  

12. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

pokrenut po zahtjevu Jelke Padežanin (47)  

13. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

pokrenut po zahtjevu Milana Basara (47)  

14. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

pokrenut po zahtjevu Nikole Stepića (49)  

15. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

pokrenut po zahtjevu Dragana Pajića (49)  

16. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

pokrenut po zahtjevu Milana Breberine (51b)  

17. Rješenje o obustavi postupka izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

okrenut po zahtjevu Aleksandra Jolića (53)  

 

 

IX. MANDATNO POVJERENSTVO  
1. Izvješće o dopunskim izborima za članove Županijske skupštine Karlovačke županije iz reda pripadnika 

srpske nacionalne manjine provedenim 3. listopada 2021. godine i verifikaciji mandata člana Županijske 

skupštine Karlovačke županije (51b)  

 

 

X. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 
1. Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Karlovačke županije (17)  

2. Statut Karlovačke županije (pročišćeni tekst) (17)  

3. Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (17)  

4. Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (pročišćeni tekst) (17) 

5. Zaključak o utvrđivanju Pročišćenog teksta Odluke o županijskim porezima (41c)  

6. Odluka o županijskim porezima (pročišćeni tekst) (41c)  

7. Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke 

županije (54b)  

8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Zavoda za hitnu medicinu 

Karlovačke županije (54b)  
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XI. ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD 

PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU KARLOVAČKE 

ŽUPANIJE 
1. Odluka o određivanju stručnih osoba u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada 

Ozlja u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. prosinca 

2020. godine) (8)  

2. Odluka o određivanju stručnih osoba u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada 

Slunja u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. prosinca 

2020. godine) (8)  

3. Odluka o određivanju stručne osobe u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Barilović u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. 

prosinca 2020. godine) (8)  

4. Odluka o određivanju stručne osobe u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Draganić u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. 

prosinca 2020. godine) (8)  

5. Odluka o određivanju stručne osobe u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Kamanje u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. 

prosinca 2020. godine) (8)  

6. Odluka o određivanju stručnih osoba u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Krnjak u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. 

prosinca 2020. godine) (8)  

7. Odluka o određivanju stručnih osoba u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Lasinja u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. 

prosinca 2020. godine) (8)  

8. Odluka o određivanju stručne osobe u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Ribnik u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. 

prosinca 2020. godine) (8)  

9. Odluka o određivanju stručnih osoba u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Vojnić u svrhu procjene štete na imovini fizičkih osoba uslijed prirodne nepogode (potres od 29. 

prosinca 2020. godine) (8)  

10. Odluka o određivanju Kristijana Fištrovića u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta Općine Lasinja (10) 

11. Odluka o određivanju stručnih osoba u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada 

Duge Rese (11) 

12. Zaključak o obustavi postupka izdavanja rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene građevine 

pokrenut po zahtjevu Milice Breberina (48)  

 

 

XII. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
1. Odluka o načinu izvođenja nastave (10) 

2. Odluka o organizaciji cijepljenja protiv bolesti COVID-19 (12)  

3. Odluka o načinu izvođenja nastave (17) 

4. Odluka o izmjeni Odluke o načinu izvođenja nastave (17) 

5. Odluka o načinu izvođenja nastave (20)  

6. Odluka o načinu izvođenja nastave (22)  

7. Odluka o načinu izvođenja nastave (23)  

8. Odluka o načinu izvođenja nastave (23)  

9. Odluka o načinu izvođenja nastave (46)  

 

 

XIII. GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE KARLOVAČKE 

ŽUPANIJE 
1. Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća Karlovačke županije (15)  
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XIV. ŽUPANIJSKO POPISNO POVJERENSTVO 
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Karlovac (32)  

 

 

XV. PODUZETNIČKA ZONA KORANA D.O.O.  
1. Pravilnik o radu, unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „Poduzetničke zone Korana d.o.o.“ 

(48)  

 

 

XVI. SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUŽNICA 

ZAPOSLENIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
1. III. Dopuna kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Karlovačke županije (51b)  

 

 

XVII. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 
1. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Kosanović Vrelo 

na području Karlovačke županije, Primorsko – goranske županije i Ličko – senjske županije (13)  
 

 

XVIII. JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA POSJETITELJE 

IVANINA KUĆA BAJKE 
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (17)  

2. Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (17) 

 

 

XIX. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OGULIN 
1. Statut Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (58)  

 

 

XX. VODOVOD KORENICA d.o.o.  
1. Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe prema drugom isporučitelju (30)  
 

 

XXI. I S P R A V A K  
1. Ispravak Programa potpora u poljoprivredi Općine Saborsko za razdoblje 2021. – 2027. g. (30) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



