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I   OPĆINA JOSIPDOL 

 

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15) i članka 38. 

Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018, 13/2020) 

Općinsko vijeće Općine Josipdol na sjednici održanoj dana 22. prosinca  2020. godine donosi  

 

PRORAČUN OPĆINE JOSIPDOL ZA 2021. GODINU 

 

I. OPĆI DIO 

Članak 1. 

Proračun Općine Josipdol za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoje se od Računa 

prihoda i rashoda, Računa financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina kako slijedi; 

 

 
 

Članak 2. 

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju su Računu prihoda i rashoda, 

Računu financiranja za 2021. godinu i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina kako slijedi;  
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Članak 3. 

Projekcije Proračuna Općina  za 2022. i 2023. godinu sastoje se od: 

 

 
 

II. POSEBNI DIO 

Članak 4. 

Rashodi i izdaci u iznosu od 17.250.000,00 kn iskazani su prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj 

klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi; 
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Članak 5. 

Ovaj Proračun Općine Josipdol za 2021. godinu  stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku 

Karlovačke Županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 07 

URBROJ: 2133/13-04-20-03 

Josipdol, 22. prosinca  2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Josip Vukelić 

 

  Na temelju članka 14. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“ broj:  87/08, 136/12 i 15/15) i 

članka 18. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik 

Karlovačke županije'' broj: 16/2013, 14/2017, 

07/2018, 24/2018, 13/2020), Općinsko vijeće 

Općine Josipdol, na sjednici dana 22. prosinca 2020. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE 

JOSIPDOL ZA 2021. GODINU 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje struktura 

prihoda i rashoda Proračuna Općine Josipdol za 

2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo 

izvršavanje, mogući opseg zaduživanja, davanje 

jamstava, upravljanje imovinom, prava i obveze 

korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti 

Općinskog načelnika u izvršavanju proračuna za 

tekuću godinu te druga pitanja u izvršavanju 

Proračuna. 

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 

Članak 2. 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog 

dijela, te Plana razvojnih programa. 

Opći dio sastoji se od Računa prihoda i 

rashoda i Računa financiranja. 

U Računu prihoda iskazani su: prihodi od 

poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od 

administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, 

prihodi od prodaje nefinancijske imovine, prihodi 

proračunskih korisnika i ostali prihodi. 

U Računu rashoda iskazani su po 

ekonomskoj klasifikaciji svi javni rashodi. 

U Računu financiranja iskazani su izdaci za 

financijsku imovinu i otplatu zajmova. 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana 

rashoda proračunskih korisnika iskazanih po svim 

proračunskim klasifikacijama i raspoređeni u 

programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Plan razvojnih programa je dokument 

jedinice lokalne samouprave povezane s 

programskom i organizacijsko klasifikacijom 

proračuna. 

 

III. IZVRŠAVANJE RORAČUNA 

Članak 3. 

  Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u 

Proračun u skladu sa zakonima i drugim propisima 

neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu, 

dok se iznosi rashoda utvrđeni u Proračunu smatraju 

maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi 

Proračuna u 2021.  godini ne smiju prema ovom 

Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna. 

  U Proračunu su svi prihodi i svi rashodi za 

pojedine namjene iskazani po bruto načelu. 

  Proračun je uravnotežen, ukupni prihodi 

pokrivaju ukupne rashode. 

 

Članak 4. 

  Namjenski prihodi koji pripadaju Općini na 

temelju posebnih zakona, prihod su Proračuna i 

smiju se koristiti samo za namjene propisane 

zakonom. 

  Namjenski prihodi koji neće biti iskorišteni 

u 2020. godini, prenijet će se u Proračun za 2021. 

godinu. 
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Članak 5. 

  U Proračunu su sadržani i konsolidirani 

financijski planovi proračunskih korisnika, odnosno 

svi prihodi i rashodi iz njihove djelatnosti. 

  Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 

uplaćuju se u Proračun Općine Josipdol.   

 

Članak 6. 

  Sredstva se u Proračunu osiguravaju 

proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: 

korisnici) koji su u njegovom Posebnom dijelu 

određeni za nositelje sredstava na pojedinim 

stavkama, odnosno raspoređenih u programe, 

aktivnosti i projekte. 

 

Članak 7. 

Proračunski korisnici odgovorni su za 

namjensko i zakonito korištenje proračunskih 

sredstava. Svi korisnici proračunskih sredstava 

moraju ista koristiti za utvrđene namjene, štedljivo i 

racionalno. 

  Ako se u postupku kontrole poslovanja 

proračunskih korisnika utvrdi da su sredstva 

korištena suprotno zakonu ili Proračunu, zahtijevati 

će se povrat sredstava u Proračun. 

 

Članak 8. 

  Proračun ima jedan računa za sva plaćanja.  

  Ova odredba ne ograničava Općinskog 

načelnika da za potrebe oročavanja viškova 

sredstava otvori račune u različitim poslovnim 

bankama. 

  Plaćanje predujmova iz sredstava 

Proračuna moguće je samo iznimno i na temelju 

prethodne suglasnosti Općinskog načelnika. 

 

Članak 9. 

  Ako tijekom godine dođe do znatnije 

neusklađenosti planiranih prihoda, odnosno rashoda 

Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno 

preraspodjela sredstava proračunskih i ostalih 

korisnika rješavat će se izmjenama i dopunama 

važećeg Proračuna. 

  Izmjene i dopune Proračuna predložit će se 

Općinskom vijeću na usvajanje. 

 

Članak 10. 

  Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu 

se preraspodjeljivati na proračunskim stavkama kod 

proračunskih korisnika ili između proračunskih 

korisnika, osim ako to odobri Općinski načelnik. 

  Preraspodjela, prema odredbi iz stavka 1. 

ovog članka može se izvršiti najviše do 5% rashoda 

i izdataka na stavci koja se umanjuje. 

  O izvršenim preraspodjelama Općinski 

načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Općinsko 

vijeće. 

 

Članak 11. 

  Proračun se izvršava u skladu s 

raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama na 

temelju utvrđenih i odobrenih financijskih planova 

proračunskih korisnika. 

  Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva 

osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni 

do visine utvrđene Proračunom, mogu se u toj visini 

izvršavati u sljedećoj godini. 

 

Članak 12. 

  Nalogodavac i odgovorna osoba za 

izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik. 

  Jedinstveni  upravni  odjel odgovoran je za 

prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i 

pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u 

skladu sa zakonima i propisima donesenim na 

temelju zakona. 

 

Članak 13. 

  U Proračunu su utvrđena sredstva za 

proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe 

koristiti će se za nepredviđene namjene za koje u 

Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za 

koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu 

utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju 

Proračuna nije bilo moguće predvidjeti. 

  Visina sredstava proračunske zalihe iz 

stavka 1. ovog članka utvrđena je u iznosu 20.000,00 

kn na poziciji „R019- PRORAČUNSKA 

PRIČUVA“. 

  O korištenju sredstava proračunske zalihe 

odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik je 

obavezan jednom polugodišnje izvijestiti Općinsko 

vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe. 

 

Članak 14. 

  Raspoloživim novčanim sredstvima na 

računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 

  Raspoloživa novčana sredstva Proračuna 

mogu se polagati na Hrvatsku narodnu banku, 

poslovnu banku, te ulagati u državne vrijednosne 

papire poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i 

isplativosti ulaganja. 

  Odluku o izboru banke iz stavka 2. ovog 

članka donosi Općinski načelnik. 

  Novčana sredstva iz stavka 2. ovog članka 

ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih 

društava. 

 

Članak 15. 

  Općinsko vijeće može, na prijedlog 

Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili 

udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju 

osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti 

javni interes, odnosno interes Općine. 

  U slučaju da prestane javni interes, odnosno 

interes Općine, Općinsko vijeće će na prijedlog 

Općinskog načelnika odlučiti da se dionice odnosno 

udjeli u kapitalu prodaju. 

  Primici od prodaje dionica i udjela iz stavke 

2. ovog članka mogu se koristiti samo za nabavu 
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nefinancijske i financijske imovine. 

 

Članak 16. 

  Iznimno, Općina može odlukom Općinskog 

vijeća na prijedlog Općinskog načelnika stjecati 

udjele u kapitalu trgovačkih društava: 

1. pretvaranjem potraživanja po osnovi neplaćenih 

poreza, doprinosa i drugih obveznih davanja 

dužnika, 

2. pretvaranjem potraživanja s osnove danih 

zajmova i plaćenih jamstava, 

3. ulaganjem pokretnina i nekretnina, osim 

nekretnina koje se koriste za obavljanje javnih 

službi, 

4. zamjenom dionica i udjela. 

 

Članak 17. 

  Općinski načelnik može na prijedlog 

nadležnih tijela, a na zahtjev dužnika, uz suglasnost 

pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, odgoditi 

plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga odnosno 

prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje 

ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate 

duga dužnika od kojega inače ne bi bilo moguće 

naplatiti cjelokupni dug. 

Općinski načelnik može svojom odlukom u 

cijelosti ili djelomično otpisati dug fizičke ili pravne 

osobe prema Općini ukoliko je isti u prethodnim 

postupcima naplate nenaplativ i to najviše do iznosa 

od 15.000,00 kn. 

Dug se smatra nenaplativim: 

- ukoliko je dužnik umro, a nije ostavio pokretnine i 

nekretnine iz kojih se može naplatiti dug, 

- ukoliko je dužnik fizička osoba nezaposlena, 

nesposobna za privređivanje, bez imovine čijom bi 

se prodajom mogao naplatiti dug, 

- ukoliko bi naplata duga dovela u pitanje osnovne 

životne potrebe dužnika i članova njegova 

kućanstva. 

Općinski načelnik može svojom odlukom 

utvrditi pravo dužniku – fizičkoj ili pravnoj osobi 

plaćanje duga u obrocima ukoliko je fizička osoba 

nezaposlena ili ostvaruje mala osobna primanja. 

Općinski načelnik može svojom odlukom 

osloboditi plaćanja kamate dužnika ukoliko podmiri 

glavnicu duga u cijelosti. 

 

Članak 18. 

  Općina se može kratkoročno zadužiti 

najduže do devet mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg 

reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po 

kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem 

novih kratkoročnih kredita ili zajmova. 

  Općina se može, sukladno stavku 1. ovog 

članka kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje 

jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva 

sredstava i dospjelih obveza. 

 

Članak 19. 

  Općina se može dugoročno zadužiti 

uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem 

vrijednosnih papira samo za investiciju koja se 

financira iz Proračuna uz prethodnu suglasnost 

Vlade Republike Hrvatske. 

  Ukupna godišnja obveza iz stavka 1. ovog 

članka, uključujući obveze po danim jamstvima i 

suglasnostima za zaduživanje iz prethodnih godina, 

može iznositi najviše do 20% prihoda iz 2020. 

godine umanjenih za prihode i primitke sukladno 

članku 88. stavku 4. Zakona o proračunu. 

  Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose 

se na projekte koji će se sufinancirati iz sredstava 

Europske unije i na projekte iz područja unapređenja 

energetske učinkovitosti u kojima će Općina 

sudjelovati. 

  Odluku o zaduživanju i Odluku o 

prihvaćanju investicije donosi Općinsko vijeće. 

 

Članak 20. 

  Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili 

suvlasništvu Općine, ustanove čiji je osnivač Općina 

mogu se dugoročno zadužiti samo za investiciju uz 

suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. 

  Odluku o davanju suglasnosti iz stavka 1. 

ovog članka donosi Općinsko vijeće. 

  Općina može dati jamstvo za ispunjenje 

obveza pravnoj osobi i ustanovi iz stavka 1. ovog 

članka. Odluku o davanja jamstava donosi Općinsko 

vijeće. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja 

Općine. 

 

Članak 21. 

  Sve ugovore za financijske odnose iz 

članka 14., 15., 16.,, 17., 18., i 19. ove Odluke, kao i 

ugovore u svezi kupnje, prodaje, odnosno drugih 

oblika stjecanja i otuđenja nekretnina i pokretnina 

sklapa i potpisuje Općinski načelnik. 

 

Članak 22. 

  Općinski načelnik i čelnici proračunskih 

korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje 

svog dijela Proračuna te za zakonito, svrsishodno, 

učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim 

sredstvima.  

  Pored odgovornosti iz stavka 1. ovog 

članka Općinski načelnik i čelnici općinskih 

korisnika imaju i sve ostale odgovornosti i ovlasti 

95. i 96. Zakona o proračunu. 

  

Članak 23. 

  Proračunski korisnici moraju voditi 

poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje u 

obliku, sadržaju, i rokovima sukladno Zakonu o 

proračunu i Pravilniku o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu, te ih dostavljaju 

Jedinstvenom upravnom odjelu. 

 

Članak 24. 

  Pored obveza propisanih člancima 22. i 23. 

ove Odluke, proračunski korisnici, pravne osobe u 
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većinskom vlasništvu Općine i ustanove čiji je 

osnivač Općina dužni su izraditi polugodišnja i 

godišnja izvješća o svojem poslovanju te ih dostaviti 

Općinskom načelniku. 

  Općinski načelnik je obvezan godišnja 

izvješća o poslovanju subjekata iz stavka 1. ovog 

članka dostaviti Općinskom vijeću. 

  Ostali korisnici proračunskih sredstava, 

uključujući sve korisnike donacija, dužni su izraditi 

godišnja izvješća o svojem poslovanju, odnosno o 

namjenskom utrošku doznačenih sredstava, te ih 

dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu.  

 

Članak  25. 

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna 

utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, 

korisniku će se umanjiti sredstva u visini 

nenamjenski iskorištenih sredstava na stavkama s 

kojih su sredstva bila namjenski utrošena. 

Odluku o umanjenju i obustavi doznake 

sredstava donijet će Općinski načelnik. 

Korisnicima sredstava Proračuna obustavit 

će se doznaka sredstava u sljedećim slučajevima: 

- ako doznačena sredstva ne koristi za odobrene 

namjene, 

- ukoliko korisnik dobije sredstva za tražene 

aktivnosti iz drugih izvora, 

- ukoliko se ne podnese izvješće o utrošenim 

prethodno odobrenim sredstvima,  

- ukoliko se u Proračunu ne osigura dovoljan priliv 

sredstava za planirane namjene. 

 

IV. ZAVRŠNA ODREDBA            

Članak 26. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije'' i 

službenim stranicama Općine Josipdol, 

www.josipdol.hr, a primjenjuje se 01. siječnja  2021. 

godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2133/13-04-20-04 

Josipdol, 22. prosinca 2020. godine  

 

  

PREDSJEDNIK 

 

Josip Vukelić 

 

 

Na temelju članka  18. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 

07/2018, 24/2018, 13/2020) Općinsko vijeće na  sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020.  godine donosi  

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Financijskog plana proračunskog korisnika  

Dječjeg vrtića Josipdol za 2021.godinu 

 

Članak 1. 

Financijski plan Proračunskog korisnika, Dječjeg vrtića Josipdol za 2021. godinu sastoji se od; 
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Članak 2. 

Prihodi i rashodi utvrđuju se kako slijedi; 
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Članak 3. 

Rashodi i izdaci iskazani su prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji  i izvorima 

financiranja te se raspoređuju kako slijedi:  
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Članak 4. 

Ovaj  Financijski plan proračunskog korisnika Dječji vrtić Josipdol stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Glasniku Karlovačke Županije“ i službenim stranicama www.josipdol.hr , a primjenjuje se od 1. siječnja 

2021. godine.  

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2133/13-04-20-07 

JOSIPDOL, 22. prosinca 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 72. i 73.. Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine'' broj  

68/18, 110/18 i 32/20) te članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018, 13/2020) 

Općinsko vijeće na sjednici održanoj 22. prosinca 

2020.  godine donosi  

 

 PROGRAM  

održavanje komunalne infrastrukture na 

području Općine Josipdol za 2021. godinu 

 

A. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Programom održavanja komunalne 

infrastrukture utvrđuju se izvori i namjena sredstava 

za održavanje komunalne infrastrukture. U smislu 

ovog Programa, pojam održavanje komunalne 

infrastrukture obuhvaća održavanje komunalne 

infrastrukture u sljedećim programima:  

- održavanje javne rasvjete 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje čistoće javnih površina 

- održavanje javnih površina  

- odvodnju atmosferskih voda i  

- održavanje groblja. 

 

Članak 2. 

Financiranje Programa održavanje 

komunalne infrastrukture Općine Josipdol  u visini 

od 1.852.000,00 kn vršiti će se iz sljedećih izvora: 

- komunalna naknada u iznosu od 1.200.000,00 

- prihodi od koncesija u iznosu od 5.000,00 

- naknade za održavanje groblja u iznosu od 

250.000,00 

- spomeničke rente u iznosu od 1.000,00 

- prihoda od Hrvatskih cesta za čišćenje snijega na 

NC u iznosu od 300.000,00 

- ostalih sredstava iz Proračuna Općine Josipdol u 

iznosu od  96.000,00 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ovog Programa 

raspoređuju se za održavanje komunalne 

infrastrukture a prema opisu i opsegu poslovanja 

održavanja i procijenjenoj visini troškova po 

pojedinim djelatnostima. 

Terminski plan izvođenja radova po ovom 

Programu, sukladno osiguranim sredstvima, 

utvrđuje Jedinstveni upravni odjel i  „Komunalno 

Josipdol“ d.o.o.. 

U smislu stavka 1. ovog Članka u Proračunu Općine 

Josipdol osigurat će se dio sredstava za ostvarivanje 

djelatnosti iz programa iz namjenskih izvora 

Proračuna za sljedeće programe:  
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B. OPIS OPSEGA POSLOVA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

1) JAVNA RASVJETA – ENERGIJA I 

ODRŽAVANJE 

Redovito održavanje javne rasvjete u 

Općini Josipdol podrazumijeva osiguranje 

ispravnosti rada svih elemenata, a donosi se na izvor 

svjetlosti, predspojnih sprava, kandelabera, konzola, 

stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih 

sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog 

raznog ovjesnog pribora. 

S ciljem zadržavanja što boljeg i 

zadovoljavajućeg nivoa javne rasvjete, održavanje 

rasvjete će se vršiti kontinuirano i u naprijed 

planiranom opsegu. Odabrani izvođač koji izvodi 

radove na održavanju javne rasvjete treba po prijavi 

građana i nadzora vršiti i samostalnu kontrolu 

ispravnosti rasvjetnih tijela i ostalih segmenata 

sustava te o tome obavijestiti nadzor i izvršiti 

popravak iste. 

Ukupni iznos od   za navedeni program 

osigurava se iz sredstva Proračuna Općine Josipdol 

za 2021. godinu, a plaćanje će se vršiti na temelju 

ispostavljenog računa i kontrole da je posao izvršen, 

a sve na temelju naručenih radova. 

Zakonska osnova za provođenje: 

• Odluka o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Josipdol  

• Zakon o cestama  

• Zakon o gradnji  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  

• Zakon o prostornom uređenju  

Cilj provedbe: 

• Smanjenje cijene održavanja i rekonstrukcije 

postrojenja javne rasvjete 

• Povećana duljina javne rasvjete uz isti obim 

financiranja 

• Smanjenje broj godišnjih intervencija i potrošnog 

materijala 

• Zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj 

razini, bez obzira na izgradnju i povećanje broja 

novih rasvjetnih tijela.  

 

2) ODRŽAVAJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Organizacija održavanja nerazvrstanih 

cesta obuhvaća sljedeće poslove održavanja: 

• Ophodnju ceste 

• Čišćenje kolnika   

• Popravke asfaltnih površina 

• Popravke i ugradnju rubnjaka opločnika i slične 

betonske galanterije 

• Popravke kolnika od kamenog materijala 

• Održavanje opreme ceste 

• Košnju trave i održavanje zelenila uz prometnice 

• Zamjenu i održavanje horizontalne prometne 

signalizacije  

• Zamjenu i održavanje vertikalne prometne 

signalizacije 

• Zamjenu i održavanje svjetlosne prometne 

signalizacije 

• Zimsku službu. 

 

Zakonska osnova za provođenje: 

• Odluka o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Josipdol  

• Odluka o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Josipdol  

• Pravilnik o održavanju cesta  

• Zakon o cestama  

• Zakon o gradnji  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  

• Zakon o prostornom uređenju  

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama  

Cilj provedbe: 

• Poboljšanje uvjeta za redovito korištenje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol 

• Povećanje stupnja sigurnosti prometovanja 

nerazvrstanim cestama 

• Omogućavanje vršenja radova na investicijskom 

održavanju nerazvrstanih cesta. 

 

3) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH 

POVRŠINA 

Temeljem Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima 

Općine Josipdol, održavanje čistoće javnih površina 

obuhvaća poslove pometanja javnih površina, 

Zbrinjavanje i odvoz glomaznog otpada, sanaciju 

divljih deponija, troškove higijeničarske službe te 

poslove dezinsekcije i deratizacije. 

Zakonska osnova za provođenje: 

• Odluka o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Josipdol  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  

Cilj provedbe: 

• Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava 

na području Općine Josipdol za trajno i kvalitetno 

obavljanje čistoće na načelu održivog razvoja. 

 

4) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

Temeljem Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima 

Općine Josipdol, održavanje javnih površina 

povjereno je Vlastitom pogonu Općine Josipdol.  

Ovim Programom utvrđuju se potrebe za 

održavanje javnih površina. 

Vrše se sljedeći poslovi: 

• košnja zelenih površina  

• održavanje klupa i košarica u parkovima (vrše se 

zamjene letava i postave i zamjene košarica za 

otpatke) 

• nabava novih klupa u parkovima 

• održavanje nasada  

• održavanje živica 

• održavanje sezonskog cvijeća 

• održavanje visećih košara 

• održavanje grmlja 
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• održavanje drvoreda 

• sadnja novih nasada 

• održavanje dječjih igrališta (u sklopu održavanja 

obavljaju se popravci drvenih i metalnih 

polomljenih dijelova, bojanje sprava i 

podmazivanje igrališnih sprava) 

• održavanje pješčanih staza (čišćenje, struganje i 

kopanje trave i korova staza i šetnica) 

Zakonska osnova za provođenje:  

• Odluka o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Josipdol  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  

• Zakon o zaštiti okoliša  

Cilj provedbe: 

• Podizanje razine efikasnog održavanja i čuvanja 

zelenih i parkovnih površina, te pojedinih 

zaštićenih parkova 

• S obzirom na nešto manji opseg predviđenih 

sredstava cilj je zadržati kvalitetu na dosadašnjem 

nivou. 

 

5) ODRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA 

Ovim Programom utvrđuje se redovito 

godišnje održavanje sustava oborinske odvodnje 

javnih površina Općine Josipdol. 

Zakonska osnova za provođenje: 

• Zakon o gradnji  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  

• Zakon o prostornom uređenju  

• Zakon o vodama  

Cilj provedbe: 

• Izvršavanjem predmetnih radova osigurava se 

trajno i kvalitetnije obavljanje dijela vodnog 

gospodarstva u segmentu odvodnje oborinskih 

voda u stanju funkcionalne sposobnosti. 

 

6) ODRŽAVANJE GROBLJA 

Održavanje groblja obuhvaća: 

• sanacija oštećenih staza, stepenica, te druge 

infrastrukture i opreme (ograde, vrata, kante za 

otpad i drugo) 

• Tekuće održavanje prostora mrtvačnice i pratećih 

objekata  

• Održavanje zelenila – košnju travnjaka i drugih 

zelenih površina, prikupljanje otpada, održavanje 

živica, ukrasnog grmlja i raslinja, okopavanje 

grmlja i stabala i sl.) 

• plaćanje komunalnih usluga (voda, odvoz otpada i 

sl.) 

Poslovi održavanja groblja vršit će se 

putem komunalnog poduzeća u vlasništvu Općine 

Josipdol.  

Zakonska osnova za provođenje: 

• Odluka o grobljima na području Općine Josipdol  

• Odluka o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Josipdol  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  

• Zakon o prostornom uređenju  

 

Cilj provedbe: 

• Podizanje razne efikasnijeg održavanja groblja  na 

području Općine Josipdol.  

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu od dana 

objave u „Glasniku Karlovačke županije“ i na 

službenim stranicama Općine www.josipdol.hr , a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2133/13-04-20-09 

Josipdol, 22. prosinca  2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe („Narodne novine“, broj: 24/11, 61/11, 

27/13, 48,13 – pročišćeni tekst, 2/14, 96/16) i članka 

18. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke 

Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018 

i 13/2020), Općinsko vijeće općine Josipdol, na 

sjednici održanoj 22. prosinca 2020.  godine, donosi 

 

ODLUKU 

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA 

PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL ZA 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JOSIPDOL  

U 2021. GODINI 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Josipdol (u daljnjem 

tekstu: Općinsko vijeće) osigurana u Proračunu 

općine Josipdol za 2021. godinu. 

 

Članak 2. 

U Proračunu općine Josipdol za 2021. 

godinu za redovito financiranje političkih stranaka i 

vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih 

u Općinskom vijeću osigurana su sredstva u 

ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 

se jednak iznos sredstava tako da pojedinoj 

političkoj stranci i vijećnicima izabranim s liste 

grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju 

njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku 

konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog člana Općinskog 

vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 

stranci i vijećnicima izabranim sa liste grupe birača 

pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%.  

http://www.josipdol.hr/
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Za razdoblje iz članka 2. stavka 2. ove 

Odluke za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 

se iznos sredstava od 166,67 kuna. 

Za razdoblje iz članka 2. stavak 2. ove 

Odluke za svakog člana Općinskog vijeća 

podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od 

183,34  kuna. 

 

Članak 4. 

S obzirom na broj članova Općinskog 

vijeća, političkim strankama za razdoblje iz  članka 

2. stavka 2. pripadaju sredstva u sljedećim iznosima: 

 
 

Članak 5. 

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove 

Odluke doznačuju se na žiro račun  političkih 

stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnih 

vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.  

Ako se završetak mandata članova 

Općinskog vijeća neće poklopiti s početkom ili 

završetkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju, 

isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata, 

ovisno o danu stupanja na snagu odluke Vlade 

Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora.    

 

Članak 6. 

Preostala sredstva iz 2021. godine 

rasporedit će se novom odlukom o raspoređivanju 

sredstava prema odredbama novog Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 

98/19),  koju Općinsko vijeće donosi na temelju 

članka 10. stavka 3. istog Zakona, nakon provedenih 

izbora u svibnju 2021.godine. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ i na 

službenim stranicama Općine www.josipdol.hr, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2133/13-04-20-19 

Josipdol, 22. prosinca 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

  Temeljem članka 9. Zakona o naseljima  

(„Narodne novine“ broj: 54/88)  i članka 18. Statuta 

Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'' 

broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018, 13/2020), 

Općinsko vijeće Općine Josipdol, na sjednici dana 

22. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

O UKIDANJU ULICE VORKAPIĆI U 

NASELJU TROJVRH 

 

Članak 1. 

Ukida se ulica  Vorkapići, redni broj; 0005, 

u naselju Trojvrh, koja obuhvaća kućne brojeve:  35, 

35/A,37, 38, 39/A, 39/B, 39/C, 40, 40/A, i spaja se 

sa ulicom Turkalji u naselju Trojvrh, na način da se 

zadržavaju kućni brojevi. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“ i na 

službenim stranicama Općine www.josipdol.hr, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2021. Godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2133/13-04-20-22 

Josipdol, 22. prosinca 2020. godine  

   

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Temeljem članka 18. Statuta općine 

Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj:  

16/2013,14/2017, 07/2018, 24/2018, 13/2020 ) 

Općinsko vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici 

održanoj dana 22. Prosinca  2020. godine  donijelo 

je  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva 

o verifikaciji Mandata članovima općinskog 

Vijeća 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće Mandatnog 

povjerenstva o mirovanju mandata i početku 

http://www.josipdol.hr/
http://www.josipdol.hr/
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mandata vijećnika, KLASA: 021-05/20-01/10, 

2133/13-04-20-05, te se verificira mandat vijećnika 

Dražena Jandrlić i Alena Žanić.  

 

Članak 2. 

Izvješće Mandatnog povjerenstva je prilog 

ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Karlovačke 

Županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

UR.BR: 2133/13-04-20-06 

Josipdol, 22. prosinca 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od 

požara („Narodne novine“ broj:  92/10) i članka 18.  

Statuta općine Josipdol („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj:  16/2013, 14/2017, 07/2018, 

24/2018,13/2020), Općinsko vijeće Općine Josipdol 

na svojoj sjednici održanoj  22. prosinca 2020. 

godine donosi 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

OPĆINE JOSIPDOL ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara Općine Josipdol za 2021. godinu, 

dalje: Plan, donosi se na temelju Zakona o zaštiti od 

požara,  te je time određen njegov sadržaj – opis i 

obim poslova koje je u 2021. godini potrebno obaviti 

u svrhu unapređenja zaštite od požara na području 

općine Josipdol. 

Plan je sastavni dio skrbi o zaštiti od požara 

koju provodi općina Josipdol. 

 

Članak 2. 

Izvršitelji Plana su: 

- Općina Josipdol, 

- Dobrovoljna vatrogasna društva općine Josipdol – 

DVD Josipdol i DVD Oštarije  (dalje u tekstu:  

Dobrovoljna vatrogasna društva), 

- vlasnici privatnih šuma na području općine 

Josipdol,  

- vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na 

području općine Josipdol. 

Kada su za  izvršenju Plana potrebna 

financijska sredstva, osiguravat će ih za svoje 

područje Plana izvršitelj.  

 

 

 

Članak 3. 

Dobrovoljna vatrogasna društva raspolažu 

sa sredstvom veze za korištenje tijekom vatrogasne 

intervencije.  

Za uzbunjivanje se koristi fiksni telefon i 

mobiteli, kako i za vrijeme intervencije ako se radi o 

uređajima, ne mogu prenositi informacije.  

Postojeći sustav veze održavat će 

Dobrovoljna vatrogasna društva.  

 

Članak 4. 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za 

vatrogasne pristupe („Narodne novine“, broj: 35/94, 

55/94, 142/03) i Pravilnika o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara („Narodne novine“ broj: 08/06) 

primjenjuju se u izradi dokumenata prostornog 

uređenja.  

Potrebno je kontinuirano nadzirati 

ispravnost hidranata (najmanje jednom godišnje) i 

njihovu stalnu dostupnost vatrogasnim vozilima.  

Provjera ispravnosti hidranata prepušta se 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a 

Dobrovoljna vatrogasna društva će pri tome 

osigurati suradnju tehničke službe  trgovačkog 

društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Ogulin.  

Grafički prikaz razmještaja podzemnih i 

nadzemnih hidranata čuva se u prostorijama javnog 

isporučitelja vodnih usluga. Prikaz je usklađen sa 

stanjem na terenu. Prikaz ne sadrži lokacije 

unutarnje hidrantske mreže (mreže za gašenje požara 

izvedena u objektu koji se štiti).  

Na mjestu podzemnih hidranata, prilikom 

svake rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 

potrebno je ugraditi nadzemne hidrante gdje god je 

to moguće i u razmaku  predviđenim Pravilnikom o 

hidrantskoj mreži za gašenje požara.  

 

Članak 5. 

U cilju sprječavanja nastanka i širenja 

požara osnovne preventivne mjere u planiranju 

prostora prilikom izrade urbanističkih planova 

uređenja trebaju obnoviti: 

- utvrđivanje namjene prostora te, temeljem 

prihvaćenih metoda za utvrđivanje požarnih 

sektora unutar zona, utvrđivanje zona zaštite  s 

požarnim zaprekama (vatrobojnim pojasevima), 

- mjere sprječavanja širenja požara na susjedne 

građevine,  

- mjere omogućavanja spašavanja osoba iz 

građevina i gašenja požara na građevini i 

otvorenom prostoru: građevina mora imati 

vatrogasni pristup, a prilikom gradnje i 

rekonstrukcije vodovodne mreže, mora se, ukoliko 

ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža,  

- kod planiranja objekata na turističkom području, 

potrebno je poštivati odredbe Pravilnika o zaštiti 

od požara ugostiteljskih objekata ( „Narodne 

novine“ broj: 100/99),  

- planirati skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina 

i plinova u skladu s propisima, 
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- na terasama dalekovoda ne dopustiti gradnju 

objekata  

Izvršenje se prepušta izrađivačima 

prostornog plana uređenja Općine Josipdol i 

urbanističkih planova uređenja. 

 

Članak 6. 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim 

prometnicama na području Općine Josipdol 

potrebno se je strogo pridržavati Zakona o prijevozu 

opasnih tvari ( „Narodne novine“ broj: 79/07) i 

Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i 

ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim 

cestama („Narodne novine“ broj: 114/12), kao i 

ostalih propisa o sigurnosti prometa na cestama. 

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari 

mora imati opremu za zaštitu od tih tvari, a sukladno 

Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom 

prijevozu opasnih tvari (ADR) („Narodne novine“ 

broj: 12/91). 

U svim slučajevima nesreće obavezno je 

pozvati policiju.  

 

Članak 7. 

U 2021. godini Općina Josipdol će:  

- motriteljsko-dojavnu službu u protupožarnom 

periodu osigurati će na način da se zadrži 

dosadašnja pokrivenost čitavog područja Općine, 

- poticati građane za sudjelovanje u postupcima 

zaštite i spašavanja. 

 

Članak 8. 

Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima nabava i postavljanje znakova upozorenja 

i zabrane u svrhu edukacije pučanstva i turista u 

prevenciji nastanka šumskih požara. 

Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima praksa upozoravanja građana tijekom 

požarne sezone o zabrani paljenja vatre na 

otvorenom. 

 

Članak 9. 

Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Josipdol upozoravanje vlasnika i korisnika šuma i 

poljoprivrednog zemljišta s obavezama koje za njih 

proističu iz Odluke o agrotehničkim mjerama na 

poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od 

požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i 

šumskom zemljištu i mjerama za utvrđivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina. 

 

Članak 10. 

Prepušta se Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima upozorenje vlasnika i korisnika šuma i 

poljoprivrednog zemljišta s obavezama koje za njih 

proističu iz odredbi članka 24. Pravilnika o zaštiti 

šuma od požara („Narodne novine“ broj: 33/14). 

 

 

Članak 11. 

Održavanje opreme i sredstava za 

vatrogasne intervencije, prepuštena je Dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima.  

Nabava potrebne opreme i sredstava 

utvrditi će se terminskim planom nabave nedostajuće 

opreme i sredstava čiji sadržaj će utvrditi Općinski 

načelnik u suradnji s predsjednicima dobrovoljnih 

vatrogasnih društava.  

 

Članak 12. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ i na 

službenim stranicama Općine Josipdol, 

www.josipdol.hr.  

 

KLASA: 021-05/20-101/10  

URBROJ: 2133/13-04-20-20 

Josipdol, 22. prosinca 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

Na temelju članka 49. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (,,Narodne 

novine'' broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19) o članka 

18. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke 

Županije broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018, 

13/2020), Općinsko vijeće Općine Josipdol na 

sjednici održanoj  22. prosinca 2020.  godine donosi:  

 

PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI 

PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2021. 

GODINU 

 

1. UVOD 

Zakon o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (,,Narodne novine'' broj 10/97, 

107/07,94/13, 98/19) definira predškolski odgoj kao 

djelatnost koja obuhvaća programe odgoja, 

naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece. 

Predškolski odgoj je sastavni dio sastava 

odgoja, naobrazbe i skrbi o djeci, a obuhvaća 

programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi, koji se ostvaruju u dječjim 

vrtićima te iznimno, u drugim ustanovama i 

udrugama.  

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju Općina Josipdol ima pravo i obvezu 

odlučivati o potrebama i interesima građana na svom 

području za organiziranjem i ostvarivanjem 

programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi 

o djeci predškolske dobi radi zadovoljavanja tih 

potreba, osnivati dječji vrtić. Sve mjere vezane uz 

zadovoljavanje tih potreba utvrđuje se sukladno 

Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i 

Državnom pedagoškom standardu. 
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Programom javnih potreba u predškolskom 

odgoju Općine Josipdol utvrđuje se oblik, opseg, 

kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja te skrbi o djeci 

predškolskog odgoja dobi prema potrebama i 

interesima građana Općine Josipdol. 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju djelatnosti predškolskog odgoja 

financira se pretežito sredstvima proračuna lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem 

roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u 

koje su uključena njihova djeca. Određeni programi 

kao što su posebni programi za djecu s teškoćama u 

razvoju sufinanciraju se iz sredstava Državnog 

proračuna. 

Djelatnosti predškolskog odgoja u Općini 

Josipdol odvijaju se u jednoj ustanovi, i to 

proračunskom korisniku - Dječjem vrtiću Josipdol. 

U okviru djelatnosti Dječjeg vrtića Josipdol provodi 

se: desetosatni program, poludnevni šestosatni 

program i program predškole za djecu od navršene 

2. godine života do polaska u školu. U Dječjem 

vrtiću organizirane  su i četiri igraonice, folklorna, 

opća, engleska i sportska.  Rad vrtića odvija se na 

dvije lokacije:  Josipdol, Karlovačka ulica 17 b i 

područno odjeljenje u Oštarijama, Oštarije 227. 

U rujnu 2019. godine donesena je Odluka o 

formiranju odgojno obrazovne skupine u 

izdvojenom prostoru u Oštarijama za provođenje 

programa odgojno obrazovnog rada i programa 

predškole. Prostor je uređen i opremljen te su 

ishođeni svi potrebni uvjeti za rad. Odgojno 

obrazovni rad započeo je dana 11. prosinca 2019. 

godine i još uvije se planira nastavak rada istog.  

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, 

sastavljeno od 5  članova.  Tri  člana  Upravnog 

vijeća su  predstavnici osnivača, jedan član je 

predstavnik odgojitelja i jedan je član predstavnik 

roditelja. 

 

2. PLANIRANA SREDSTVA 

U proračunu Općine Josipdol za 2021. 

godinu planirani iznos od  2.300.000,00 za Program 

javnih potreba u predškolskom odgoju raspoređuje 

se na sljedeći način: 

 
  

3. OPIS AKTIVNOSTI I NAČIN ISPLATE 

SREDSTAVA 

Djelatnost predškolskog odgoja u 

Dječjem vrtiću Josipdol financira se iz 

dvaju osnovnih izvora:  

- sredstva Proračuna Općine Josipdol 

- sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima 

su obuhvaćena njihova djeca. 

Sredstava u Proračunu Općine Josipdol u 

visini od  2.300.000,00 kuna koja su prikazana u 

prethodnoj tablici odnose se na:  

- za izdatke za djelatnike 

- za materijalne i druge troškove umanjene za 

sredstava ostvarena od uplate roditelja, te  

- za nabavku opreme i didaktičkih sredstava kojima 

se unapređuje predškolski rad. 

Sredstava proračunskog korisnika u 

Proračun Općine Josipdol iznose  490.000,00 kn te 

se uplaćuju u Proračun Općine Josipdol  sukladno 

Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 

2021. godinu.  

 

4. OSTALI PROGRAMI ZA DJECU 

PREDŠKOLSKE DOBI 

U Proračunu Općine Josipdol planirana su 

financijska sredstva za nabavku poklona djeci za  Sv. 

Nikolu  u iznosu od 30.000,00 kn koji se daruju djeci  

s prebivalištem na području  Općine Josipdol  u dobi 

od 1 godine starosti do četvrtog razreda osnovne 

škole.  

Općina Josipdol je u svibnju 2018. godine 

prijavila projektni prijedlog „Odrastimo sretno u 

poticajnom okruženju“ na otvoreni javni poziv za 

unapređenje usluga u predškolskom obrazovanju.  

Za predmetni projektni prijedlog dana 19. 

studenog 2018. g. potpisan je ugovor o dodjeli 

bespovratnih sredstava u iznosu od 2.520.942,00 kn.  

Projekt traje trideset mjeseci, od 19. 

studenog 2018. g. do 19. svibnja 2021. g. Tijekom 

projekta u vrtiću su zaposlene dvije odgajateljice i 

pomoćno osoblje, kuharica i spremačica na pola 

radnog vremena.  

Projektom je omogućeno radno vrijeme 

vrtića do 21,00 sati, odnosno u poslijepodnevnom 

vremenu.  

Dodana vrijednost projekta je uvođenje 

radionica za djecu – sportske igraonice, folklorne 

radionice, opće radionice i radionice engleskog 

jezika.  Projektom se je u Vrtiću zamijenila dotrajala 

oprema u skupinama.  

 

5. PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u  „Glasniku Karlovačke županije“  i 

na službenim stranicama Općine, www.josipdol.hr, 

a primjenjuje se od 1. Siječnja 2021.  godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 10 

URBROJ: 2133/13-04-20-11 

Josipdol, 22. prosinca  2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju 

javnih potreba u kulturi (,,Narodne novine'' broj 
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47/90, 27/93, 38/09) i članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018, 13/2020), 

Općinsko vijeće na sjednici održanoj  22. prosinca 

2020.  godine donosi  

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se javne 

potrebe u kulturi od lokalnog značenja i visina 

sredstava koja se u 2021. godini osigurava u 

Proračunu Općine Josipdol za njihovo ostvarenje. 

 

Članak 2. 

Za javne potrebe u kulturi lokalnog 

značenja, ovim Programom se osiguravaju sredstva 

u Proračunu Općine Josipdol za 2021. godinu u 

ukupnom iznosu od 675.000,00 kn. Predviđeni iznos 

odnosi se na: 

- djelatnosti i poslove kulturnih udruga s područja 

Općine Josipdol, čiji će programi biti  izabrani 

Javnim pozivom, u planiranom iznosu od 5.000,00 

kuna; 

- zašite ruševina  Starog grada Modruša  u iznosu od 

650.000,00 kn  

- zaštita pokretnog kulturnog dobra u iznosu od 

20.000,00 kn  

- rekonstrukcija i obnova fontane Rožić u Modrušu 

u iznosu od 0,00 kn  

 

Članak 3. 

Novčana sredstva namijenjena za 

djelatnosti i poslove kulturnih udruga doznačuju se 

korisnicima nakon provedenog Javnog poziva, 

sukladno mogućnostima Proračuna. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ i 

na službenim stranicama www.josipdol.hr,  a 

primjenjuje se od  1. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 10 

URBROJ: 2133/13-04-20-12  

Josipdol, 22. prosinca  2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 

16/2013, 14/ 2017. 07/2018 i 24/2018, 13/2020), 

Općinsko vijeće na sjednici održanoj  22. prosinca 

2020. godine donosi  

 

 

 PROGRAM  

JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 

OPĆINE JOSIPDOL ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se javne 

potrebe u obrazovanju iznad razine potreba koje 

osigurava osnivač i visina sredstava koja se u 2021. 

godini osnivaju u Proračunu Općine Josipdol za 

njihovo osnivanje. 

 

Članak 2. 

Ukupna visina sredstava za javne potrebe u 

obrazovanju za koje se ovim  Programom 

osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Josipdol za 

2021. godinu iznose  212.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

Za financiranje dijela troškova produženog 

boravka učenika nižih razreda osnovne škole na 

području Općine Josipdol planiraju se sredstva  u 

ukupnom iznosu od  120.000,00 kuna. 

Sredstava iz stavka 1. ovog članka 

osiguravaju se Osnovnoj školi Josipdol za izdatke 

vezane za plaću i druga primanja učitelja u 

produženom  boravku, i to u visini 70% plaće učitelja 

koji provode program produženog boravka. 

 

Članak 4. 

Za financiranje ostalih javnih potreba u 

osnovnom obrazovanju iznad razine koju osigurava 

osnivač, i to u prvom redu onih izdataka koji su u 

neposrednom interesu učenika osnovne škole, 

osiguravaju se sredstva u  za sufinanciranje školske 

zadruge u iznosu od 2.000,00 kn. 

 

Članak 5. 

Za financiranje javnih potreba u 

srednjoškolskom i visokom obrazovanju planiraju se 

sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00  kn i to  

50.000,00 kn za studenske stipendije te 40.000,00  

kn za sufinanciranje karata učenicima s 

prebivalištem na području Općine Josipdol. 

 

Članak 6. 

Novčana sredstava iz članka 3., članka 4. i 

članka 5. ovog Programa doznačuju se korisnicima 

sukladno mogućnostima proračuna i dinamici 

realizacije javnih potreba u obrazovanju. 

 

Članak 7. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ i 

na službenim stranicama Općine, www.josipdol.hr,  

a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine 

 

KLASA: 021-05/20-01/10  

URBROJ: 2133/13-04-20-13 

Josipdol, 22. prosinca  2020. godine  

 

http://www.josipdol.hr/
http://www.josipdol.hr/
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju  članak 117. Zakona o socijalnoj 

skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)  te članka 

18. Statuta Općine Josipdol  („Glasnik Karlovačke 

Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018 i 

24/2018, 13/2020)  Općinsko vijeće na sjednici 

održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi  

 

PROGRAM 

javnih potreba u području socijalne skrbi  za 

2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Programom javnih potreba Općine 

Josipdol u području socijalne skrbi  u 2021. godini 

utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja 

potreba građana iz područja socijalne skrbi, mjere, 

programi i aktivnosti koje će se financirati 

sredstvima proračuna Općine Josipdol tijekom 2021. 

godine, korisnici potpore i nositelji aktivnosti te 

iznosi dodijeljenih sredstava po korisnicima 

(nositeljima) aktivnosti. 

 

Članak 2.  

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih 

potreba u socijalnoj skrbi  osiguravaju se u 

Proračunu Općine Josipdol za 2021. godinu iz općih 

prihoda Općine Josipdol i pomoći iz županijskog 

proračuna (podmirenje troškova ogrijeva). 

Za javne potpore u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu planiraju se  za 2021. godina ukupna 

sredstva u visini od  200.000,00   kuna. 

U Proračunu Općine Josipdol za 2021. 

godinu osigurana su sredstva u četiri programa: 

- javne potrebe u socijalnoj skrbi, 

- javne potrebe provođenja skrbi o hrvatskim 

braniteljima  

- financiranje Humanitarne djelatnosti Gradskog 

društva Crvenog križa Ogulin.  

 

Članak 3. 

Program Javne potrebe u socijalnoj skrbi 

obuhvaća niz aktivnosti koje provodi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Josipdol,  a usmjeren je na  

građane slabijeg imovinskog stanja, s ciljem 

osiguranja višeg standarda socijalne zaštite od onoga 

koji je propisan i kojeg osiguravaju tijela i institucije 

na državnoj razini. Program se planira financirati u 

visini od  150.000,00 kn. Program socijalne zaštite, 

sukladno zakonskim obvezama  i pravima koja 

proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi, obuhvaća 

sljedeća prava i oblike pomoći:  

- pravo na potporu za novorođeno dijete, 

- pomoć osobama s invaliditetom, 

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć, 

- pravo na pomoć za stanovanje,  

- pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva, 

- pravno na pomoć za pogrebne troškove, 

- pravo na pomoć u naravi tj. dodjelu poklon paketa 

s hranom i higijenskim potrepštinama. 

Iznos oblika pomoći prikazani su u 

sljedećoj tablici. 

 
 

Članak 4. 

Općina Josipdol će u svom Proračunu za 

2021. godinu osigurati sredstva putem izravne 

dodjele sredstava u iznosu od 50.000,00 kn za 

sufinanciranje rada Crvenog križa Gradskog društva 

Ogulin.  

 

Članak 5. 

Ovaj Program stupa na snagu  osam dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ i 

na službenim stranicama Općine Josipdol, 

www.josipdol.hr, a primjenjuje se od 1. siječnja 

2021.  godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 10 

URBROJ: 2133/13-04-20-15  

Josipdol, 22. prosinca  2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 49. Zakonom o 

poljoprivrednom zemljištu  („Narodne novine“ 

broj:20/18, 115/18 i 98/19),  članka 18. Statuta 

Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ 

broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018 i 13/2020) 

Općinsko vijeće na sjednici održanoj 22. Prosinca 

2020.  godine donosi:  

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTVA OD 

RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA 

PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL ZA 2021. 

GODINU  

 

Članak 1. 

Ovim Programom definiraju se uvjeti i 

način 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 Josipdol, a 

koja se koriste za financiranje programa uređenja 
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zemljišta i ruralne infrastrukture na području Općine 

Josipdol za 2021. godinu.  

 

Članak 2. 

Glavni ciljevi koji se žele postići 

donošenjem Programa za područje Općine Josipdol 

su: 

- efikasnije raspolaganje poljoprivrednim 

zemljištem, 

- okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju 

zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, 

- povećanje proizvodne funkcionalnosti 

poljoprivrednog zemljišta, 

- usklađenje stanja u katastru sa stanjem u 

zemljišnim knjigama. 

 

Članak 3. 

Općina Josipdol u toku 2021. godine 

planira prihode u iznosu od 7.000,00 kn i to:  

- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

iznosu od 5.000,00 kn  

- prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u 

iznosu od 2.000,00 kn  

 

 

 

Članak 4. 

Prihodi iz članka 3. ovog Programa 

planiraju se za financiranje sljedećih troškova:  

- Podmirenje troškova za provedbu raspolaganja 

državnim poljoprivrednim zemljištem (geodetske 

usluge identifikacije i uvođenja u posjed, 

subvencije poljoprivrednicima, uređenje i 

održavanje poljskih puteva, te ostali troškovi 

administracije) 

- Podmirenje troškova „Usluge održavanja 

programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem“ 

 

Članak 5. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“ i 

na službenim stranicama Općine www. josipdol.hr, 

a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/10   

URBROJ: 2133/13-04-20-18 

Josipdol, 22. prosinca 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 

60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19) i članka 18. Statuta  Općine Josipdol 

(„Glasnik Karlovačke županije“  br. 16/2013, 

14/2017, 07/2018,  24/2018 i 13/2020), Općinsko  

vijeće Općine Josipdol na sjednici održanoj 22. 

prosinca  2020.  godine, donijelo je 

 

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I 

RURALNOM RAZVOJU OPĆINE JOSIPDOL  

ZA 2021. GODINU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Programom potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju  Općine Josipdol  (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuju   se mjere za  unapređenje  

poljoprivrede i ruralnog razvoja, temeljem kojih se 

iz Proračuna Općine Josipdol  dodjeljuju 

bespovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u 

razvoj ruralnog prostora. Programom se načelno 

uređuju  uvjeti i kriteriji za ostvarivanje potpora pri 

realizaciji projekata iz poljoprivrede. 

 

Članak 2. 

Najvažniji ciljevi ovog Programa potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol za 

2021. godinu  su: 

1. Bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu 

povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i 

podizanja stupnja prerade poljoprivrednih 

proizvoda kroz proizvodnju hrane. 

2. Povećanje konkurentnosti obiteljskih 

gospodarstava i drugih robnih proizvođača iz 

poljoprivrede. 

3. Podizanje kvalitete života i proširenje 

gospodarskih programa na cijelom  području  

općine Josipdol. 

 

Članak 3. 

Kao prioritetne mjere za ostvarenje 

najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju se: 

1. Održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na 

cijelom području težih uvjeta gospodarenja putem 

poticanja ekološke proizvodnje i kultiviranje 

poljoprivrednog zemljišta 

2. Provedba postupaka registracije oznake 

zemljopisnog podrijetla za određene (autohtone) 

povrtlarske kulture 

3. Poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih 

proizvođača kroz klastere, zadruge, proizvođačke 

organizacije, udruge i lokalne akcijske grupe radi 

povećanja njihove konkurentnosti, zajedničkog 

nastupa na tržištima i podizanja kvalitete 

poljoprivrednih proizvoda. 

4. Poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom 

području putem potpora razvoju malom 

gospodarstvu iz poljoprivrede, razvoju seoskog 

turizma i poboljšanju komunalne infrastrukture. 

 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

Članak 4. 

Korisnici potpora iz proračuna Općine 

Josipdol  u 2021. godini mogu biti poljoprivredna 
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gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno 

prebivalište na području Općine Josipdol, te 

poljoprivredne površine na području općine 

Josipdol. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju 

slijedeći subjekti iz poljoprivrede: obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka 

društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti. 

 

Članak 5. 

Za potpore razvitku poljoprivrede i 

ruralnom razvoju na području Općine Josipdol iz 

proračuna Općine Josipdol, osigurana su financijska 

sredstva u iznosu   150.000,00 kuna. Sredstva se 

osiguravaju za slijedeće 

potpore: 

1. Ekološka poljoprivreda 

2. Popravljanje kvalitete tla 

3. Navodnjavanje poljoprivrednih površina 

4. Uzgoj pčelinjih zajednica 

5. Osiguranje usjeva, nasada i stoke 

6. Edukacija i stručno osposobljavanje 

poljoprivrednika 

7. Prezentacija projekata na sajmovima i izložbama 

8. Sufinanciranje aktivnosti udruga i zadruga iz 

poljoprivrede 

9. Umjetno osjemenjivanje krava i krmača 

10. Ublažavanje posljedica od elementarnih 

nepogoda na poljoprivrednim kulturama i 

objektima namijenjenim poljoprivrednoj 

proizvodnji 

11. Provedba Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području općine Josipdol  

 

III. KRITERIJI I MJERILA ZA SUBVENCIJE 

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM 

RAZVOJU 

Članak 6. 

Ekološka poljoprivreda 

Općina Josipdol  će registriranim 

ekološkim proizvođačima subvencionirati 50 %  

izdataka stručnog nadzora u prijelaznom razdoblju iz 

konvencionalnog u ekološku proizvodnju.  

Maksimalni iznos subvencije 1.000,00 

kuna po korisniku godišnje. 

 

Popravljanje kvalitete tla 

Za popravljanje kvalitete tla,  Općina 

Josipdol  će poljoprivrednim gospodarstvima 

subvencionirati izdatke za pedološku analizu i 

kalcizaciju tla. Izdaci za analizu tla subvencioniraju 

se najviše do 150,00 kuna po uzorku uz podmirenje 

troškova izdavanja posjedovnog lista. 

 

Navodnjavanje poljoprivrednih površina 

Općina Josipdol će iz svojeg proračuna 

subvencionirati izdatke nabave opreme za 

navodnjavanje u voćarskoj i povrćarskoj proizvodnji 

do 20 %  cijene opreme, odnosno najviše do 1.000,00 

kuna po gospodarstvu godišnje. Površine koje se 

navodnjavaju moraju biti na području  Općine 

Josipdol 

U tijeku 2021. godine Općina Josipdol  će 

zajedno s poduzećem „Hrvatske vode“ poduzeti 

mjere za uređivanje sustavnog korištenja voda iz 

javnih vodotoka za navodnjavanje poljoprivrednih 

površina. U tom smislu odredit će se i urediti lokacije 

za punjenje cisterni, ustanoviti evidencije i naknadu 

za korištenje javnih vodotoka sukladno važećim 

zakonskim propisima. 

 

Uzgoj pčelinjih zajednica 

Općina Josipdol će za poticanje 

proizvodnje meda i proizvoda na bazi meda  

subvencionirati slijedeće izdatke proizvođačima 

meda s područja Općine Josipdol: 

·  Analizu meda 

·  Nabavku lijekova za sprječavanje bolesti pčelinjih 

zajednica 

·  Izdatke za certifikaciju meda i proizvoda na bazi 

meda 

· Nabavku opreme za držanje i uzgoj pčelinjih 

zajednica (košnice, okviri, inventar za vaganje i 

vrcanje) 

Ukupni izdatci za sve vrste potpora kod 

uzgoja pčelinjih zajednica subvencioniraju se do 20 

% dokumentiranih izdataka, a najviše do 1.000,00 

kuna  godišnje po korisniku subvencije. 

 

Osiguranje usjeva, nasada i stoke 

Poljoprivredna gospodarstva s području 

Općine Josipdol  subvencionirat će se s 15 %  

premije osiguranja usjeva, nasada i stoke. 

Subvencija će se plaćati osiguravajućem društvu 

temeljem računa i police osiguranja zaključenog s 

poljoprivrednim gospodarstvom. Predmeti 

osiguranja moraju biti na području  Općine Josipdol. 

Maksimalni iznos subvencije 1.000,00 kuna 

korisniku godišnje. 

 

Edukacija i stručno osposobljavanje 

poljoprivrednika 

Sredstvima iz proračuna Općine Josipdol 

subvencionirat će se izdatci za edukaciju i stručno 

osposobljavanje poljoprivrednika za rad na 

poljoprivrednim gospodarstvima. Subvencionirat će 

se troškovi tečaja za stjecanje znanja i vještina 

potrebnih za obavljanje poslova na poljoprivrednim 

gospodarstvima uz uvjet da se upisuju u radnu 

knjižicu ili su zakonom propisani. Iznos subvencije: 

do 25 % dokumentiranih izdataka za troškova 

izobrazbe, a najviše do 1.000,00 kuna po polazniku. 

 

Prezentacija projekata na sajmovima i izložbama 

Iz proračuna Općine Josipdol  

poljoprivrednicima će se subvencionirati dio 

izdataka za sudjelovanje na sajmovima i izložbama 

na kojima se prezentiraju poljoprivredni programi. 
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Izdatci se će se subvencionirati  prema 

dokumentiranim troškovima. Iznos subvencije: do 

25 %  dokumentiranih troškova, a najviše do 500,00 

kuna po poljoprivredniku godišnje. 

 

Sufinanciranje aktivnosti udruga i zadruga iz 

poljoprivrede 

Iz  proračuna  Općine Josipdol   

sufinancirati će  aktivnosti za  udruge i zadruge. 

Zadruge i udruge u sustavu potpora dužne 

su prije korištenja potpora, dostavljati godišnje 

Programe aktivnosti udruga i zadruga s planovima 

izdataka, a protekom kalendarske godine Izvješće o 

utrošenim potporama sukladno Programima 

aktivnosti 

 

Umjetno osjemenjivanje krava i krmača 

Općina Josipdol  će iz Proračuna  

subvencionirati izdatke poljoprivrednika za umjetno 

osjemenjivanje krava i krmača do 380,00 kuna za 

prvo  osjemenjivanje, jednom godišnje. 

Potrebna dokumentacija: zahtjev korisnika 

poticaja, račun o izvršenoj usluzi osjemenjivanja, 

preslika osobne iskaznice ili registracije. 

Subvencija će se isplaćivati na račun 

korisnika poticaja. 

 

Ublažavanje posljedica od elementarnih 

nepogoda 

Financijskim sredstvima iz proračuna 

Općine Josipdol  pružat će se pomoć 

poljoprivrednim gospodarstvima za djelomično 

ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na 

poljoprivrednim kulturama i objektima 

namijenjenim poljoprivrednoj proizvodnji. Pomoć 

će se isplaćivati poljoprivrednim gospodarstvima 

koja u zakonskom roku i na propisanom obrascu 

prijave štetu od elementarne nepogode, pod uvjetom 

da se ista proglasi na području ili dijelu  Općine 

Josipdol 

 

Provedba Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 

Iz proračuna Općine Josipdol   financirat će 

se slijedeći izdatci za provođenje postupka 

raspolaganja državnim poljoprivrednim površinama: 

troškovi izlaska Povjerenstva na teren, objava 

natječaja, usluge geodeta i drugi izdatci. 

 

Plan ukupnih izdataka za potpore u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju iz proračuna 

Općine Josipdol  za  2021.  godinu 

 

 
 

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA 

DOKUMENTACIJA 

Članak 8. 

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Josipdol 

tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca 

tekuće godine, a odobravaju se do 31. prosinca 

tekuće godine. Detaljniji kriteriji i mjerila za 

ostvarivanje potpore, pravdajuća dokumentacija i 

obrazac Zahtjeva, uredit će se posebnom Odlukom 

Općinskog načelnika.  

 

V. ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 9. 

Financijska sredstva za potpore u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 

Josipdol  za 2021. godinu osiguravaju se iz 

Proračuna Općine Josipdol. 

 

Članak 10. 

Općina Josipdol  će u provođenju ovog 

Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju i 

nadalje predlagati i poduzimati mjere kojima će se 

ubrzati razvitak gospodarskih subjekata iz 

poljoprivrede, zapošljavanje novih radnika, bolje 

korištenje zemljišnih površina i viši standard 

stanovništva u  Općini Josipdol. 

 

Članak 11. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

od dana  objave  u  „Glasniku Karlovačke županije“ 

i na službenim stranicama Općine, www.josipdol.hr, 

a primjenjuje se od 01. Siječnja 2021.  godine. 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2133/13-04-20-14 

Josipdol, 22. prosinca  2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 

postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj: 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 

)  i  članka 18.  Statuta općine Josipdol („Glasnik 

Karlovačke Županije“ broj:  16/ 2013, 14/2017, 

07/2018, 24/2018, 13/2020) Općinsko vijeće  općine 
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Josipdol na svojoj sjednici održanoj dana 22. 

Prosinca  2020. godine donijelo je 

 

PROGRAM 

UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE  

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 

PROSTORU  ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Prihod od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u  

Proračunu općine Josipdol za 2021. godinu u iznosu  

20.000,00 kn.  

 

Članak 2. 

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka  utrošit 

će se za  poboljšanje infrastrukturno nedovoljno 

opremljenih i neopremljenih naselja sukladno 

Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 

2121. godinu. 

 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

objave u  „Glasniku Karlovačke Županije“ i na 

službenim stranicama www.josipdol.hr,   a 

primjenjivati će se od 1. siječnja 2021.  godine. 

  

KLASA: 021-05/20-01/ 10 

URBROJ: 2133/13-04-20-16 

Josipdol, 22 prosinca  2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 20. stavak 3.  Zakonom 

o boravišnoj pristojbi ( „Narodne novine“ broj: 

152/08, 59/09, 158/13, 30/14),  članka 18. Statuta 

Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ 

broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018, 13/2020) 

Općinsko vijeće na sjednici održanoj 22. prosinca  

2020.  godine donosi 

 

  PROGRAM  

UTROŠKA SREDSTAVA TURISTIČKE 

PRISTOJBE  ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Program utroška sredstava turističke 

pristojbe za 2021. godinu raspoređuju se sredstva 

boravišne pristojbe namijenjena poboljšanju uvjeta 

boravka turista na području Općine Josipdol u 2021. 

godini.  

 

Članak 2. 

U Proračunu Općine Josipdol za 2021. 

godinu planiran je prihod od turističke pristojbe u 

iznosu od 10.000,00 kn.  

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ovog Programa 

utrošiti će se za poboljšanje uvjeta boravka turista na 

području Općine Josipdol u skladu sa zajedničkim 

programom Turističke zajednice i Općine Josipdol.  

 

Članak.4. 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku  Karlovačke Županije“ i 

na službenim stranicama Općine Josipdol, www. 

josipdol.hr, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. 

godine.  

 

KLASA: 021-05/20-01/10   

URBROJ: 2133/13-04-20-17 

Josipdol, 22. prosinca 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.josipdol.hr/

