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I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
1. Odluka o davanju suglasnosti na Analizu stanja i strategiju razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. 

godine (10)  

2. Odluka o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d. (10)  

3. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d. (10)  

4. Odluka o isplati namjenskih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu Općini Saborsko 

(10)  

5. Odluka o provođenju Projekta rekonstrukcije tavanskog prostora u poslovni prostor i rekonstrukciji dizala 

i garaže u dvorištu građevine (10)  

6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Duga Resa 

(10)  

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Duga 

Resa (10)  

8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Generalski Stol (10)  

9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Netretić (10)  

10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Barilović (10)  

11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Prve osnovne škole Ogulin (10)  

12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Ivane Brlić Mažuranić“ 

Ogulin (10)  

13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipdol (10)  

14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Plaški (10)  

15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Slava Raškaj“ Ozalj (10)  

16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Žakanje (10)  

17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Draganići (10)  

18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Katarine Zrinski“ Krnjak (10)  

19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Slunj (10)  

20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja (10)  

21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Eugena Kvaternika“ Rakovica 

(10)  

22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Cetingrad (10)  

23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vojnić (10)  

24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Karlovac (10)  

25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Medicinske škole Karlovac (10)  

26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomsko-turističke škole Karlovac (10)  

27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac (10)  

28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Prirodoslovne škole Karlovac (10)  

29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Mješovite industrijsko-obrtničke škole 

Karlovac (10)  

30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Karlovac (10)  

31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac (10)  

32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole „Bernardina 

Frankopana“ Ogulin (10)  

33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Obrtničke i tehničke škole Ogulin (10)  

34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Duga Resa (10)  

35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Slunj (10)  

36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Karlovac (10)  

37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Ogulin (10)  

38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Karlovac (10)  

39. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2019. godini 

(10)  

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

Karlovac u 2019. godini (10)  

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

2019. godini (10)  

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

2019. godini (10)  

43. Odluka o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije (potpuni tekst) (10)  
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44. Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija te Plana zaštite od požara za područje „Slovinja“ (10)  

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

Godišnjem obračunu za 2018. godinu (18a)  

46. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu (18b)  

47. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

(18b)  

48. Odluka o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu (18c)  

49. Odluka o davanju suglasnosti na godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste za 2018. godinu (18c)  

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

2019. godinu (18c)  

51. Odluka o izdavanju bjanko zadužnica kao sredstvo osiguranja naplate poreznog duga Centra za 

gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. (18c)  

52. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja učenika Glazbene škole 

Karlovac za školsku godinu 2019./2020 (18c)  

53. Odluka o promjeni djelatnosti Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac  (18c)  

54. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne 

osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini (18c)  

55. Odluka o provođenju Projekta rekonstrukcije zgrade u edukativni centar i izložbeni prostor s pratećim 

sadržajima - Nikola Tesla Experience Centre (26a)  

56. Odluka o usvajanju prijedloga specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika zdravstvenih ustanova 

kojima je osnivač Karlovačka županija za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024. godina) na području 

Karlovačke županije (26a)  

57. Odluka o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru domova zdravlja kojima je osnivač 

Karlovačka županija (26a)  

58. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena 

djelatnost (26a)  

59. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne 

medicine (26a)  

60. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Karlovačke ljekarne Karlovac broj: 94/2019. o 

obavljanju djelatnosti Karlovačke ljekarne Karlovac koju je donijelo Upravno vijeće Karlovačke ljekarne 

Karlovac na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. godine (26a)  

61. Odluka o obavljanju djelatnosti i poslova Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije (26a)  

62. Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ogulin  (26a)  

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

Karlovac koju je donijelo Upravno vijeće bolnice na svojoj 39. sjednici održanoj dana 03. travnja 2019. 

godine i 42. telefonskoj sjednici održanoj 4. lipnja 2019. godine (26a)  

64. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne 

bolnice za produženo liječenje Duga Resa, broj: 01-07-996/19 koju je donijelo Upravno vijeće bolnice na 

svojoj 20. sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. godine i 23. sjednici održanoj 4. lipnja 2019. godine 

(26a)  

65. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Karlovac koju je donijelo Upravno vijeće 

Doma zdravlja Karlovac na svojoj 15. sjednici održanoj dana 30. travnja 2019. godine (26a)  

66. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Ogulin koju je donijelo Upravno vijeće 

Doma zdravlja Ogulin na svojoj 10. redovnoj sjednici održanoj dana 29. travnja 2019. godine (26a)  

67. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Slunj koju je donijelo Upravno vijeće 

Doma zdravlja Slunj na svojoj 52. sjednici održanoj dana 24. travnja 2019. godine (26a)  

68. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Duga Resa na svojoj 16. sjednici održanoj 

dana 29. travnja 2019. godine (26a)  

69. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Ozalj koju je donijelo Upravno vijeće 

Doma zdravlja Ozalj na svojoj 18. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2019. godine (26a)  

70. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Vojnić koju je donijelo Upravno vijeće 

Doma zdravlja Vojnić na svojoj 4. sjednici održanoj dana 30. travnja 2019. godine (26a)  

71. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag 

Karlovac koju je donijelo Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29. travnja 2019. 

godine (26a)  

72. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Karlovačke ljekarne Karlovac koju je donijelo Upravno 

vijeće ljekarne na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. godine (26a)  
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73. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije koju je 

donijelo Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na svojoj 20. sjednici održanoj 

dana 21. svibnja 2019. godine (26a)  

74. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac koju je 

donijelo Upravno vijeće Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac na svojoj 17. sjednici održanoj 

dana 23. svibnja 2019. godine (26a)  

75. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Županije (26a)  

76. Odluka o donošenju Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2019. – 2024. (26a)  

77. Strategija razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2019. – 2024. (26a)  

78. Odluka o donošenju Razvojne strategije Karlovačke županije do 2020+ (26a)  

79. Razvojna strategija Karlovačke županije 2016-2020+ (26a)  

80. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju (26b)  

81. Procjena rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju (26b)  

82. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu (31)  

83. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

(31)  

84. Odluka o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d. (31)  

85. Odluka o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica u trgovačkom društvu 

Vodoprivreda Karlovac d.d. (31)  

86. Odluka o prihvaćanju teksta ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d. (31)  

87. Odluka o sufinanciranju 4 projekta energetske obnove školskih zgrada: Energetska obnova Prirodoslovne 

škole Karlovac, Energetska obnova Mješovite industrijsko - obrtničke škole Karlovac (Struga), Energetska 

obnova OŠ Eugena Kvaternika Rakovica, Energetska obnova OŠ Plaški (31)  

88. Odluka o namjeri pristupanja udruzi „NIKOLA TESLA NETWORK - MREŽA NIKOLA TESLA“ (31)  

89. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Karlovac (31)  

90. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Medicinske škole Karlovac (31)  

91. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomsko-turističke škole Karlovac (31)  

92. Odluka o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Statuta Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac (31)  

93. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Prirodoslovne škole Karlovac (31)  

94. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Mješovite industrijsko-obrtničke škole 

Karlovac (31)  

95. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Karlovac (31)  

96. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac  (31)  

97. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole „Bernardina 

Frankopana“ Ogulin (31)  

98. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Obrtničke i tehničke škole Ogulin (31)  

99. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Duga Resa (31)  

100. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Slunj (31)  

101. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Karlovac (31)  

102. Odluka o financiranju projekta unutarnjeg uređenja prostora Struge za potrebe preseljenja Mješovite 

industrijsko - obrtničke škole Karlovac (31)  

103. Odluka o proširenju djelatnosti Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin za djelatnost 

sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada (31)  

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

i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin, broj: 01-1/44 29. (31)  

105. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (31)  

106. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Karlovačku županiju u 2019. 

godini (31)  

107. Odluka o načinu izdavanja službenog glasila Karlovačke županije (31)  

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

za ceste za 2019. godinu (40b)  

109. Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (40b)  

110. Odluka o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac za izdavanje bjanko 

zadužnice kao jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza (40b)  

111. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Plaški za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za uredno 

izvršenje ugovornih obveza (40b)  

112. Odluka o davanju suglasnosti Prirodoslovnoj školi Karlovac za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za 

uredno izvršenje ugovornih obveza (40b)  

113. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Eugena Kvaternika Rakovica za izdavanje bjanko zadužnice 

kao jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza (40b)  
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114. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

(50a)  

115. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu (50a)  

116. Odluka o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu (50b)  

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

2019. godinu (50c)  

118. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu 

i projekcije za 2021. godinu i 2022. godinu (50c)  

119. Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d. (50c)  

120. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije (50c)  

121. Odluka o donošenju Plana djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

(50c)  

122. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2020. 

god. kojima je Karlovačka županija osnivač (50c)  

123. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga 

Resa, broj: 01-08-2698/19 koju je donijelo Upravno vijeće bolnice na svojoj 3.telefonskoj sjednici održanoj 

dana 25.09.2019. godine za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kn kao jamstvo za uredno 

izvršenje Ugovora, prema Odluci o sufinanciranju provedbe EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja 

i fondova Europske unije KLASA:402-07/19-02/287 od 16.09.2019.godine (50c)  

124. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za 

starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini (50c)  

125. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova 

ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini (50c)  

126. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja Centara za 

socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini (50c)  

127. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1935/19 od 

24. listopada 2019.godine  kojom se predlaže povećanje broja timova sanitetskog prijevoza za područje 

Karlovačke županije u Mreži javne zdravstvene službe za dva tima, povećanje s 18 na 20 timova sanitetskog 

prijevoza (50c)  

128. Odluka o istupanju iz Radne zajednice kantona, pokrajina, županija, regija i republika istočno-alpskog 

područja (Radna zajednica ALPE - JADRAN) (50c)  

129. Odluka o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge 

dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji (50c)  

130. Odluka o davanju suglasnost Prirodoslovnoj školi Karlovac, Stjepana Mihalića 43, Karlovac za realizaciju 

kreditnog zaduženja kod Raiffeisen banke d.d., na temelju Odluke školskog odbora od 30.10.2019. godine 

(KLASA: 003-06/19-01/50, URBROJ: 2133-47-01-19-01), a u svrhu provedbe projekta A100160A 

„Energetska obnova zgrade Prirodoslovne škole Karlovac na adresi Stjepana Mihalića 43, Karlovac“, 

odnosno zbog premošćivanja jaza koji bi mogao nastati zbog različite dinamike priljeva sredstava od strane 

Ministarstva graditeljstva/Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i 

dospijeća obveza, odnosno  poštivanja ugovorenih rokova plaćanja izvođaču radova (50c)  

131. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

(57a)  

132. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu (57a)  

133. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke 

županije po Godišnjem obračunu za 2018. godinu (57b)  

134. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Karlovačke županije (57b)  

135. Odluka o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora o sufinanciranju katastarske izmjere za dio k.o. 

Draganić (57b)  

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

stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. godini (57b) 

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

Karlovačke županije u 2020. godini (57b)  

138. Odluka o stavljanju van snage Odluke Županijske skupštine koja je donesena na 16. sjednici održanoj dana 

7.lipnja 2019.godine,a kojom se daje suglasnost na prijedlog Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke 

županije koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda na svojoj 20. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2019. 

godine (57b)  

139. Odluka o stavljanju van snage Odluke Županijske skupštine koja je donesena na 16. sjednici održanoj dana 

7. lipnja 2019.godine, a kojom se daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije o obavljanju djelatnosti i poslova Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 

koju je Upravno vijeće Zavoda donijelo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2019. godine (57b)  
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140. Odluka o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu (57b)  

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

Karlovačke županije za 2019. godinu (57b)  

142. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Josipdol“ (57b)  

143. Odluka o dopuni djelatnosti Osnovne škole "Antun Klasinc" Lasinja radi obavljanja programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja (57b)  

144. Odluka o dopuni djelatnosti Osnovne škole Netretić radi obavljanja programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja (57b)  

145. Odluka o dopuni djelatnosti Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Duga Resa radi obavljanja programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja (57b)  

146. Odluka o dopuni djelatnosti Osnovne škole Cetingrad radi obavljanja programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja (57b)  

147. Odluka o dopuni djelatnosti Osnovne škole Katarine Zrinski Krnjak radi obavljanja programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja (57b)  

148. Odluka o dopuni djelatnosti Osnovne škole Plaški radi obavljanja programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja (57b)  

149. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Karlovačkoj županiji (57b)  

150. Objedinjeno izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu (31)  

151. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu (18a) 

152. Godišnja analiza stanja za 2019. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (57b)  

153. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2020. godinu 

(57b)  

154. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine (40a)  

155. Mreža osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač (50c)  

156. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Karlovačku županiju u 2019. godini (31)  

157. Plan djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (50c)  

158. 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 2020. 

godinu (50c)  

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

županija osnivač za 2020. godinu (50c)  

160. Proračun Karlovačke Županije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (50b)  

161. Program prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju dionica u trgovačkom društvu 

"Vodoprivreda Karlovac d.d." (31)  

162. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2020. godinu (50c)  

163. Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2020. 

godini (50c)  

164. Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2020. godini (50c)  

165. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2020. godini (50c)  

166. Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu (50c)  

167. Program rada Županijske skupštine za 2020. godinu (57b)  

168. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu 

samoupravu (10)  

169. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i financije (10)  

170. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam (10)  

171. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu ljudskih prava (10)  

172. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve osnovne škole Ogulin (18c)  

173. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata (26a)  

174. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu (26a)  

175. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu 

samoupravu (26a)  

176. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje (26a)  

177. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe (26a)  

178. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zdravstvo (26a)  

179. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za turizam (26a)  

180. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zaštitu ljudskih prava (26a)  

181. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje (26a)  

182. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva (26a)  

183. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu (26a)  



   

 

 

6 

184. Rješenje o imenovanju dodatnih sudaca porotnika Općinskog suda u Karlovcu (26a)  

185. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Mješovito industrijsko - obrtničke škole 

Karlovac (26a)  

186. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (31)  

187. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke 

županije (40b)  

188. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za socijalnu politiku (40b)  

189. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe (40b)  

190. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje (40b)  

191. Rješenje o izmjeni Rješenja o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj IV/104 – „ŽAKANJE“ na 

području Karlovačke županije (50c)  

192. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Katarine Zrinski Krnjak (57b)  

193. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Katarine Zrinski Krnjak (57b)  

194. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Duga Resa 

(57b)  

195. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Karlovac (57b)  

196. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za umirovljenike (57b)  

197. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2018. godinu (10)  

198. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad mrtvozornika na području Karlovačke 

županije u 2018. godini (10)  

199. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

za 2019. godinu (10)  

200. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske za 2019. godinu (10)  

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

prosinca 2018. godine (18c)  

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

županije u 2018. godini (18c)  

203. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2018. godinu (18c)  

204. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske za 2018. godinu (18c)  

205. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

206. Hrvatske za 2018. godinu (18c)  

207. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke 

županije u 2018. godini (18c)  

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

školsku / akademsku godinu 2018./19. (18c)  

209. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. 

(26a)  

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

prostorno uređenje Karlovačke županije za 2018. godinu (26a)  

211. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za 2018. godinu (26a)  

212. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije za 

2018. godinu (26a)  

213. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2018. godinu (26a) 

214. Zaključak o prihvaćanju Objedinjenog izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu 

(31)  

215. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o turizmu u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu te trendovi i aktivnosti 

za 2019. godinu (31)  

216. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županijE 

(31)  

217. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Karlovačke županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 

2019. godine (40b)  

218. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2020. godinu (50c)  

219. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o broju učenika u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima na 

području Karlovačke županije u školskoj godini 2019./2020. (50c)  

220. Zaključak o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije (50c)  

221. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2018. 

godinu (57b)  
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222. Zaključak o prihvaćanju Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2018. 

godini (57b)  

223. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu (57b)  

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

škola Karlovačke županije u školskoj godini 2018./2019 (57b)  

 

 

II ŽUPAN 
1. Odluka o sufinanciranju Turističke zajednice Karlovačke županije u 2019. godini (1)  

2. Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini (1)  

3. Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih financijskih potpora socijalno ugroženim građanima u 

2019. godini (1) 

4. Odluka o sufinanciranju Poduzetničke zone Korana d.o.o. u 2019. godini (2)  

5. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 

osnovnim školama u 2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (2)  

6. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim 

školama i učeničkim domovima u 2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (2)  

7. Odluka o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih 

potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu (2)  

8. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za administrativnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta 

prijavljenih projekata / programa na natječaje raspisane od strane Upravnog odjela za zdravstvo u 2019. 

godini iz područja zdravstva i socijalne skrbi (2)  

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

od strane Upravnog odjela za zdravstvo u 2019. godini iz područja zdravstva i socijalne skrbi (2)  

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

rata Ogulin vezano za prijenos vlasništva nekretnine u svrhu izgradnje trafostanice (2)  

11. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora 

Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (3)  

12. Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Karlovačkoj županiji (3)  

13. Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Doma zdravlja Duga Resa za potpisivanje ugovora vezano za 

energetsku obnovu zgrade (3)  

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

rata Ogulin vezano za prijenos vlasništva nekretnine u svrhu izgradnje trafostanice (3)  

15. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti u Karlovačkoj županiji (4)  

16. Odluka o sufinanciranju troškova ureda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

(REGEA-e) u Karlovcu za 2019. godinu (4)  

17. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Karlovačke ljekarne vezano za kupnju 

suvlasničkog dijela Ljekarne Grgur Ninski (4)  

18. Odluka o sufinanciranju tekućih donacija i sredstava za intervencije Vatrogasnoj zajednici Karlovačke 

županije za 2019. godinu (4)  

19. Odluka o sufinanciranju tekućih i kapitalnih aktivnosti HGSS - stanice Ogulin za 2019. godinu (4)  

20. Odluka o sufinanciranju tekućih i kapitalnih aktivnosti HGSS - stanice Karlovac za 2019. godinu (4)  

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

županije za 2019. godinu (4)  

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

zaštićenih područja Karlovačke županije za 2019. godinu JU Natura viva za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode na području Karlovačke županije (4)  

23. 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)  

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

o fiskalnoj odgovornosti (7)  

25. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Radne skupine za razvoj i provođenje Projekta „Karlovačka županija 

– pametna županija“ (8)  

26. Odluka o izmjeni Ugovora broj 04004 o produljenju zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu 

broj IV/104 – „ŽAKANJE“ (9)  
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27. Odluka o ovlašćivanju osoba za sudjelovanje u postupku izrade Državnog plana prostornog razvoja ispred 

Karlovačke županije (10)  

28. Odluka o visini i isplati neoporezive naknade za službenike i namještenike Karlovačke županije (10)  

29. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama 

Javne ustanove Natura Viva (11)  

30. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima 

zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (11)  

31. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove 

Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (11)  

32. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin za nabavu jednog vozila 

za sanitetski prijevoz (11)  

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

2019. godini (11)  

34. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac za nabavu i ugradnju 

Sustava za pripremu demineralizirane vode u Centar za hemodijalizu (12)  

35. Odluka o obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Karlovačke županije (13)  

36. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac za davanje na privremeno 

korištenje prostora Stručne biblioteke Opće bolnice Karlovac (13)  

37. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac za prijenos prava 

vlasništva ½ dijela zemljišta puta na Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije  

38. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2019. godinu (13)  

39. Operativni plan provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Karlovačku županiju u 2019. godini (13)  

40. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (13)  

41. Odluka o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Povjerenstvo za procjenu stambenih jedinica 

(14)  

42. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu projekta: Dodir civilizacije (17)  

43. Odluka o izmjenama Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe kulture u 2019. 

godini (19) 

44. Odluka o raspisivanju Javnog poziva temeljem Programa bespovratnih potpora za turističke projekte u 

Karlovačkoj županiji u 2019. godini (19)  

45. Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora za turističke projekte u Karlovačkoj 

županiji u 2019. godini (19)  

46. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa za nabavu radova 

investicijskog ulaganja za energetsku obnovu zgrade (19)  

47. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac za zaključivanje ugovora 

o nabavi (19)  

48. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (20)  

49. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2019. godinu (22)  

50. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja 

zaštite životinja na području karlovačke županije (23)  

51. Odluka o izmjeni Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe kulture u 2019. 

godini (23)  

52. Odluka o izmjeni Ugovora broj 04001 o produljenju zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu 

broj: IV/101 – „OZALJ“ (24)  

53. Odluka o izmjeni Ugovora broj 04009 o produljenju zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu 

broj: IV/109 – „POKUPLJE“  (24)  

54. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora 

Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (25)  

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

Karlovac za školsku godinu 2019./2020-. (26b)  

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

Duga Resa upisanih u program grafički dizajner za školsku godinu 2019./2020. (26b)  

57. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Katarine Zrinski Krnjak (28)  

58. Odluka o dodjeli bespovratnih potpora za turističke projekte u Karlovačkoj županiji u 2019. godini (28)  

59. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja 

ispunjenosti uvjeta za pružanje socijalnih usluga (30)  
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60. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj, Urbroj: 01-356/1-2019 

koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj na svojoj 20. sjednici održanoj dana 23.srpnja 2019. 

godine o povratku Ljekarne Ozalj, Trg braće Radić 3, Ozalj u Dom zdravlja Ozalj na način da se ljekarnička 

djelatnost vrati u djelatnost Doma zdravlja Ozalj (35)  

61. Odluku o dodjeli novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za ostvarene rezultate na državnim 

natjecanjima za školsku godinu 2018./2019. (37)  

62. Odluku o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima u 

školskoj godini 2019./2020. (37)  

63. Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (39)  

64. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 

školsku/akademsku godinu 2019./2020 (39)  

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

rata Ogulin, Broj:01 -1/59 koju je donijelo Upravno vijeće bolnice na svojoj sjednici održanoj dana 

20.08.2019. godine vezano za prijenos prava vlasništva bez naknade između Opće bolnice i bolnice 

branitelja Domovinskog rata Ogulin, Bolnička ulica 38, Ogulin kao vlasnika nekretnine z.k.č.br.4049/1 

upisane u z.k.ul.4198,k.o.Ogulin, koja je u katastarskom operatu identična k.č.br. 4870, k.o. Ogulin, od 

koje će se u korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 prema 

geodetskom projektu formirati nova parcela oznake z.k.č.br. 4049/3, površine 90 m2, a u katastarskom 

operatu biti će identična k.č.br. 4870/2,k.o. Ogulin, a sve u svrhu izgradnje trafostanice (40b)  

66. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga 

Resa, Broj:01-08-2698/19 koju je donijelo Upravno vijeće bolnice na svojoj 3. telefonskoj sjednici održanoj 

dana 25.09.2019. godine za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kn kao jamstvo za uredno 

izvršenje Ugovora, prema Odluci o sufinanciranju provedbe EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja 

i fondova Europske unije KLASA:402-07/l9-02/287 od 16.09.2019.godine (41)  

67. Odluka o osnivanju radne skupine za provedbu redovnog tekućeg ažuriranja Plana zaštite od požara za 

Karlovačku županiju (43)  

68. Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga koje su programski 

usmjerene na područje djelatnosti u poljoprivredi te uzgoju, zaštiti i zbrinjavanju životinja                                                   

Karlovačkoj županiji za 2019. godinu (44)  

69. Odluka o davanju suglasnosti Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac za prodaju nekretnine (44)  

70. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Karlovačke županije (44)  

71. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin, broj: 01-9/89-2 od 14. 

listopada 2019. godine koju je donijelo Upravno vijeće doma zdravlja na svojoj 9. izvanrednoj sjednici, a 

vezano za davanje u zakup neiskorištenog poslovnog prostora u potkrovlju Doma zdravlja Ogulin, B. 

Frankopana 14, površine 21,55 m2 za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene 

službe temeljem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (46)  

72. Odluka o dodjeli potpora jedinicama lokalne samouprave za specifične programe razvoja poljoprivrede i 

pokroviteljstvo manifestacija koje promiču poljoprivredu u 2019. godini (47)  

73. Odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za mjeru 1. - sufinanciranje 

specifičnih programa razvoja poljoprivrede u suradnji s gradovima i općinama na području Karlovačke 

Županije za 2019. godinu (47)  

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

Karlovačke županije (47)  

75. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (48)  

76. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (49)  

77. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup 

i najam imovine školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač  (49)  

78. Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja školskih sportskih dvorana u 

školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač (49)  

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

prostorno uređenje Karlovačke županije za 2019. godinu koje je prihvatilo Upravno vijeće Javne ustanove 

Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na svojoj 13. sjednici održanoj 10. rujna 2019. godine 

(49)  

80. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2019. godinu (51)  

81. Odluka o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Projektni dm za Projekt Izgradnje 

vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa (52)  

82. Odluka o uvjetima i kriterijima dodjele potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji u 2019. 

godini (52)  
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83. Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji 

za 2019. godinu (52)  

84. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Javni poziv 

raspisan od strane Upravnog odjela za gospodarstvo u 2019. godini iz područja poljoprivrede, uzgoja, 

zaštite i zbrinjavanja životinja (52)  

85. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Katarine Zrinski za prodaju nekretnine (53)  

86. Odluka o Drugoj izmjeni odluke o osnivanju radne skupine za razvoj i provođenje projekta “Karlovačka 

županija - Pametna županija“ (53)  

87. Odluka o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih 

potreba u kulturi Karlovačke županije za 2020. godinu (54)  

88. 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 (54)                                 

89. Odluka o dodjeli potpore za sufinanciranje specifičnih programa razvoja poljoprivrede  jedinicama lokalne 

samouprave u Karlovačkoj županiji za 2019. godinu (54)  

90. Odluka o načinu donošenja rasporeda i načina rada koordinatora palijativne skrbi  i mobilnih palijativnih 

timova u Karlovačkoj županiji (56)  

91. Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć u 2020.god. (56)  

92. Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2020.godini (56)  

93. Odluka o izmjeni Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe kulture u 2019. 

godini (58)  

94. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slunj za prodaju nekretnina (58)  

95. Odluka o dodjeli potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2019. godinu (58)  

96. Odluka o utvrđivanju visine naknada za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije 

lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području Karlovačke županije (58)  

97. Odluka kojom se odobrava korištenje sredstava Proračuna Karlovačke županije vezano za Ugovor o načinu 

utroška namjenskih financijskih sredstva sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Karlovačke županije 

(60)  

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

prostorno uređenje Karlovačke županije za 2019. godinu koje je prihvatilo Upravno vijeće Javne ustanove 

Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na svojoj 15. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine 

(60)  

99. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2019. godinu (60)  

100. Etički kodeks civilnih inicijativa u suradnji s Karlovačkom županijom (21)  

101. Financijski plan korištenja sredstava proračuna Karlovačke županije za javne potrebe tehničkoj kulturi u 

2020. godini (55)  

102. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Karlovačke županije za 

2019/2020. lovnu godinu (23) 

103. Izmjena Odluke o sufinanciranju Poduzetničke zone Korana d.o.o. u 2019. godini (23)  

104. Izmjene i dopune Plana Prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2019. godinu (nacrt) (50c)  

105. Izmjene i dopune Plana Prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2019. godinu (51)  

106.  
107. Naputak o podnošenju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije (4)  

108. Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o podnošenju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Karlovačke županije (4)  

109. Naputak u vezi naplate prihoda i primitaka (44)  

110. Plan Prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2019. godinu (1) 

111. Plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2019. godini iznad 

minimalnog standarda (1)  

112. Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2019. godini kojima je Karlovačka 

županija osnivač (1)  

113. Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini 

kojima je Karlovačka županija osnivač (1) 

114. Plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe kulture u 2019. godini (2)  

115. Plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe tehničke kulture u 2019. godini (2)  

116. Plan programa monitoringa vode za ljudsku potrošnju za Karlovačku županiju za 2019. godinu (11)  

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

Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u 2019. godini kojem je Karlovačka županija osnivač 

(13)  

118. Plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe tehničke kulture u 2019. godini (19)  
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119. Plan vježbi civilne zaštite na području Karlovačke županije za 2020. godinu (35)  

120. Plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe kulture u 2019. godini (51)  

121. Program javnozdravstvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju za 2019. godinu (7)  

122. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Karlovačkoj županiji u 2019. godini (7)  

123. Program bespovratnih potpora za turističke projekte u Karlovačkoj županiji u 2019. godini (19)  

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

na području Karlovačke županije za 2019. godinu (41)  

125. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu 

Karlovačke županije; MOB 1 (Izjava); Obrazac INFO - 1 (Izjava – prijenosna informatička oprema) (24)  

126. Pravilnik o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava (36)  

127. Pravilnik o procesu tuzemnih službenih putovanja Karlovačke županije (52)  

128. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slunj za prodaju nekretnina (58)  

129. Prva izmjena Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2019. godini kojima 

je Karlovačka županija osnivač (19)  

130. Druga izmjena plana  financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2019. godini kojima 

je Karlovačka županija osnivač (51)  

131. Treća izmjenu plana  financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2019. godini kojima 

je Karlovačka županija osnivač (57b)  

132. Prva izmjena Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 

2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (19)  

133. Druga izmjena plana  financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 

2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (51)  

134. Treća izmjena plana  financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 

2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (57b)  

135. Prva izmjena Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2019. godine 

iznad minimalnog standarda (19)  

136. Druga Izmjena Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2019. 

godini iznad minimalnog standarda (51)  

137. Treća izmjena Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2019. godini 

iznad minimalnog standarda (57b)  

138. I izmjene i dopune 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 2019. godinu (19)  

139. II izmjene i dopune 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 2019. godinu (32)  

140. III Izmjene i dopune 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 2019. godinu (51)  

141. IV  Izmjene i dopune 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 2019. godinu (58)  

142. I Izmjene i dopune Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove 

kojima je Karlovačka županija osnivač za 2019. godinu (51)  

143. II Izmjene i dopune Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove 

kojima je Karlovačka županija osnivač za 2019. godinu (58)  

144. Rješenje o odobrenju plaćanja rashoda Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu (2)  

145. Rješenje o imenovanju proširenog Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije (7)  

146. Rješenje o imenovanju savjetnika - doc.prim.dr.sc. Josip Žunić, dr.med. (12)  

147. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke 

županije (13)  

148. Rješenje o osnivanju i imenovanju Radne skupine za demografiju Karlovačke županije (17)  

149. Rješenje o imenovanju savjetnice zamjenice župana u provedbi projekta „Uspostava regionalnih centara 

kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo“  (17)  

150. Rješenje o imenovanju savjetnice zamjenice župana u provedbi projekta „Uspostava regionalnih centara 

kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektorima: ugostiteljstvo i turizam“ (17)  

151. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje 

Duga Resa (29)  

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

Domovinskog rata Ogulin (29)  
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153. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke 

županije (29)  

154. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac (29)  

155. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti 

uvjeta za pružanje socijalnih usluga (30)  

156. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 

Karlovačke županije (30)  

157. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti 

uvjeta za pružanje socijalnih usluga (30)  

158. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 

Karlovačke županije (30)  

159. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (35)  

160. Rješenje o imenovanju članice Odbora za programiranje programa prekogranične suradnje Slovenija – 

Hrvatska 2021.-2027. (37)  

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

kulturu Hrvatske zajednice županija (37)  

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

kulturu Hrvatske zajednice županija (39)  

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

proračun Hrvatske zajednice županija (42)  

164. Rješenje o osnivanju i imenovanju Radne skupine za demografiju Karlovačke županije (45)  

165. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za pitanja mladih Hrvatske 

zajednice županija (51)  

166. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Radnoj skupini za izradu Nacrta Pravilnika o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i 

odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (52)  

167. Rješenje o imenovanju Sanje Sila, univ.spec.oec., voditelja odsjeka za javnu nabavu u Uredu župana 

Karlovačke županije za predstavnika Karlovačke županije u postupcima javne nabave Doma za starije i 

nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac za 2020.godinu (52)  

168. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika RKT Župe Svetog Josipa (2)  

169. Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na 

području Karlovačke županije u 2019. godini (7)  

170. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između 

zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2019. godini (21)  

171. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između 

zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2019. godini (34)  

172. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između 

zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2019. godini (41)  

173. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između 

zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2019. godini (46)  

174. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnica Čalić Elke Marie, Čalić Ines Eberl i 

Čalić Marie Janine (12)  

175. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnice Ruže Škugor (12)  

176. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu 

skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini (19)  

177. Zaključak o II. izmjeni i dopuni Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu 

skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini (52)  

178. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana o financiranju razlike između izdataka i vlastitih prihoda Doma za starije 

i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini (19)  

179. Zaključak o pravu prvokupa za prodaju nekretnine u predmetu ponude suvlasnika Nenada Banjca, i 

suvlasnice Željke Cerovac, za prodaju nekretnine iz zk.ul. broj 3775, kč.br. 271/2, k.o. Karlovac II (23)  

180. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnice Štefice Balgavi, Zrinčići 51A, 

Mošćenička Draga (25)  

181. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Ivana Močilca, Stanka Vraza 18, 

Karlovac (31)  

182. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude suvlasnika suvlasnika Mirjane Gvozdenac 

Kurbalije, Unit 2, Charles ST 27- 51, Bentleigh East VIC 3165, Australija  i suvlasnika Dušana Radanovića, 

D. Tucovića 10, Pančevo, Srbija (33)  

183. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Desanke Rebić, Zakić Stanka Starog 

62, 22433 Donji Petrovci, Ruma, Republika Srbija, OIB: 59453858410 (36)  



   

 

 

13 

184. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Branka Franovića, Dr. Ante Starčevića 

36, 47 000 Karlovac (41)  

185. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Gorana Puškarića, Dobriše Cesarića 4, 

Ogulin, OIB: 83637619399 (42)  

186. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Miroslava Čerkeza, Bašćinska cesta 

45A, 47000 Karlovac (53)  

187. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnice Štefice Balgavi, Zrinčići 51A, 

Mošćenička Draga (58)  

 

 

III. GRAD OGULIN 
1. Odluka o financiranju nužnih rashoda Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. 

godine (1)  

2. Suglasnost na javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Grada Ogulina (3)  

3. Odluka o otpisu potraživanja prema Republici Hrvatskoj (5)  

4. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u 

turizmu na području Grada Ogulina (5)  

5. Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 

2019. godine  (7)  

6. Odluka o razrješenju dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (7)  

7. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (8)  

8. Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 

9. 2019. godine (14)  

10. Odluka o razrješenju privremenog zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (14)  

11. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (14)  

12. Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (14) 

13. Odluka o izboru članova Mandatne komisije (16)  

14. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje  (16)  

15. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina  (16)  

16. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina  (16)  

17. Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina (16)  

18. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina (16)  

19. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost (19)  

20. Odluka o izboru Odbora za financije i gradski proračun (19)  

21. Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose (19)  

22. Odluka o izboru Odbora za gospodarski razvoj Grada (19)  

23. Odluka o izboru Odbora za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada te promet i veze (19)  

24. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti (19)  

25. Odluka o izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova (19)  

26. Odluka o izboru Odbora za umirovljenike (19) 

27. Odluka o izboru Odbora za branitelje (19)  

28. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (19)  

29. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova Grada Ogulina (19)  

30. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina  (21)  

31. Odluka o potvrdi imenovanja g. Milana Stipetića, bacc. ing., višeg vatrogasnog časnika, iz Ogulina, Škrile 

I 47, za zamjenika zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Ogulin, na koju dužnost je imenovan 

odlukom Skupštine Područne vatrogasne zajednice Ogulin koja je održana dana 05. travnja 2019.  (21)  

32. Odluka o potvrdi imenovanja g. Marinka Turkalja, bacc. ing., višeg vatrogasnog časnika, iz Josipdola, 

Turkalji 8, za zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Ogulin, na koju dužnost je imenovan odlukom 

Skupštine Područne vatrogasne zajednice Ogulin koja je održana dana 05. travnja 2019. (21)  

33. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2018. godinu (22)  

34. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu (22)  

35. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina (22)  

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

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2019. godini (22)  

37. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (22)  

38. Odluka o komunalnoj naknadi (22)  
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39. Odluka o komunalnom doprinosu (22)   

40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama (22)  

41. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš na području Grada Ogulina (22)  

42. Odluka o prihvatu ponude trgovačkog društva Lidar d.o.o. za kupnju nekretnine u poduzetničkoj zoni 

Ogulin (22)  

43. Odluka o prihvatu ponude trgovačkog društva Monterra d.o.o. za kupnju nekretnine u poduzetničkoj zoni 

Ogulin (22)  

44. Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“ (22)  

45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (22)  

46. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica (22)  

47. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Sveti Petar (22)   

48. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Ogulinski Hreljin (22)  

49. Odluka o davanju suglasnosti za potrebe provođenja programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog 

pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ za područje 

Grada Ogulina (obuhvat unutar Projekta IV: Gradovi Ogulin i Slunj te Općine Josipdol, Plaški, Sabosrsko 

i Rakovica) (22)  

50. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Ogulina (26a)  

51. Odluka o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada 

Ogulina (28)  

52. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za proslavu Dana Grada (30)  

53. Odluka o stavljanju izvan snage Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Ogulina (33)  

54. Odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Ogulina (33)  

55. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Grada Ogulina (33)  

56. Odluka o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin (33)  

57. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama i divljim životinjama (33)  

58. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica (33)  

59. Odluka o  popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ogulin (33)  

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

području Grada Ogulina u nastavnoj godini 2019./2020. (37)  

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

području Grada Ogulina za školsku godinu 2019./2020. (37)  

62. Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Ogulina za 2019. godinu (38)  

63. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa (38)  

64. Odluka o određivanju imena novog trga u Ogulinu (38)  

65. Odluka o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Grada Ogulina (38)  

66. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 (38)  

67. Odluka o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin/POTPUNI TEKST/ (44)  

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

Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 (46)  

69. Odluka o deficitarnim zanimanjima za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. (49)  

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

školsku/akademsku godinu 2019./2020. (49)  

71. Odluka o broju stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. i visini mjesečne 

stipendije (49)  

72. Odluka o uvjetima za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u 2019. godini (52)  

73. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu (53)  

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

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2020. godini (53)  

75. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin (53)  

76. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1 (53)  

77. Odluka o prihvatu ponude trgovačkog društva GP MIKAS d.o.o. za osnivanje prava građenja u 

Poduzetničkoj zoni Ogulin (53)  

78. Odluka o uvođenju Riznice Grada Ogulina (56)  

79. Odluka o izmjeni odluke o broju stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. 

i visini mjesečne stipendije (56)  
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80. Odluka o pokretanju postupka prestanka i likvidacije trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin društva 

s ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva (56)  

81. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2018. godinu (56)  

82. Odluka o raspodjeli neiskorištenih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. (58)  

83. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ogulina (59)  

84. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu (22)  

85. Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2018. i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (33)  

86. Izjava o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj (5)  

87. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2018. godinu (14)  

88. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (33)  

89. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (33)  

90. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu (33)  

91. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu (33)  

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

2018. godini (33)  

93. Izvještaj o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu (33)  

94. Izvještaj o  izvršenju programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu (33)  

95. Izvještaj o  izvršenju programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018. godinu (33)  

96. Izvještaj o  izvršenju socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu (33)  

97. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe plana unapređenja zaštite od požara na području Grada 

Ogulina u 2018. godini (33)  

98. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. 

godine (38)  

99. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu (38) 

100. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu (56)  

101. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2019. godinu (38)  

102. I. izmjene  Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina  za 2019. godinu (38)  

103. II. izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu (56)  

104. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (38)  

105. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (56)  

106. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (38)  

107. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (56)  

108. I. izmjene i dopune Proračuna grada Ogulina za 2019. godinu (38)  

109. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu (56)  

110. II. izmjene i dopune Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 

2019. godini (38)  

111. III. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini 

(56)  

112. I. izmjene socijalnog Programa Grada Ogulina za 2019. godinu (56)  

113. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini (14)  

114. Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini (14)  

115. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih 

116. puteva radi zaustavljanja šumskih požara (21)  

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

nastajanja i širenja požara (21)  

118. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2019. godinu (26a)  

119. Izmjene Plana prijma u upravna tijela Grada Ogulina za 2019. godinu (54)  

120. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2019. godinu (33)  

121. Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini (34)  

122. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (38)  

123. Plan rasporeda sredstava za kulturu i tehničku kulturu u 2020. godini (53)  

124. Plan raspodjele sredstava za Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina u 2020. godini (53)  

125. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (53)  

126. Plan djelovanja civilne zaštite Grada Ogulina (59)  

127. Potpuni tekst Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (44) 

128. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina (33)  

129. Poslovnik Gradskog Vijeća Grada Ogulina/pročišćeni tekst/ (44)  

130. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima 

na području Grada Ogulina (44)  
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131. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina (48)  

132. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u upravnim 

tijelima Grada Ogulin (54)  

133. Proračun Grada Ogulina za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu (22)  

134. Proračun Grada Ogulina za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (53)  

135. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu (22)  

136. Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2019. godinu (22)  

137. Program potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini (22)  

138. I. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini 

(33)  

139. Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina u 2019. godini (22)  

140. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (22)  

141. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (22)  

142. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. 

godinu (22)  

143. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu (22)  

144. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu (22)  

145. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 

2019. godinu (22)  

146. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Ogulina (33)  

147. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu (53)  

148. Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu (53)  

149. Program potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini (53)  

150. Program potpora  u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu (53)  

151. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (53)  

152. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (53)  

153. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. 

godinu (53)  

154. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (53)  

155. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 

2020. godinu (53)  

156. Socijalni program Grada Ogulina za 2019. godinu (22)  

157. Socijalni program Grada Ogulina za 2020. godinu (53)  

158. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Ogulina (22)  

159. Statut Grada Ogulina (pročišćeni tekst) (28)  

160. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (33)  

161. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije (16)  

162. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju turističke zajednice Grada Ogulina za 2018. godinu 

(22) 

163. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i 

kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin (22)  

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

unutarnje ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (22)  

165. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin (22)  

166. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan, listopad, 

studeni i prosinac 2018. godine te siječanj, veljaču. Ožujak i travanj 2019. godine (22)  

167. Zaključak o predlaganju kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu (22) 

168. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o primanju na znanje Izvješća o radu Policijske postaje Ogulin 

za 2018. godinu (28)  

169. Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin (28)  

170. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin (28)  

171. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Poduzetničke zone 

Ogulin d.o.o. za 2018. godinu (28)  

172. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o neprihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Stambeno 

komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2018. godinu (28)  

173. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Vodovoda i 

kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2018. godinu (28)  

174. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. 

za 2018. godinu (28)  
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175. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o neprihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Dječjeg vrtića 

„Bistrac“ Ogulin za 2018. godinu (28)  

176. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Pučkog otvorenog 

učilišta Ogulin za 2018. godinu (28)  

177. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice i 

čitaonice Ogulin za 2018. godinu (28)  

178. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za posjetitelje 

„Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2018. godinu (28)  

179. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja 

Ogulin za 2018. godinu (28)  

180. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Javne vatrogasne 

postrojbe Ogulin u 2018. godini (28)  

181. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Područne vatrogasne 

zajednice Ogulin za 2018. godinu (28)  

182. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice 

Grada Ogulina za 2018. godinu (28)  

183. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 

2018. godinu (28)  

184. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada 

Ogulina za 2019. godinu (28)  

185. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (28)  

186. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o prihvaćanju Izvješća o rezultatima poslovanja poduzetnika s 

područja Ogulina u 2017. godini (28)  

187. 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 (28)  

188. Zaključak Gradskog vijeća Grada Ogulina o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima 

proračunske zalihe za svibanj 2019. godine (28)  

189. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine (33) 

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

obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2018. godinu (33)  

191. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (33)  

192. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin kojeg 

je utvrdila ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (33)  

193. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj 2019. godine 

(33)  

194. Zaključak o prihvaćanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (38)  

195. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje za razdoblje siječanj - lipanj 2019. 

godine (38)  

196. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj i kolovoz  

2019. godine (38)  

197. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2018. 

godini (38)  

198. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan i listopad  

2019. godine (53)  

199. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni  2019. 

godine (56)  

200. 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 (56)  

201. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2020. godinu (56)  
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IV. OPĆINA CETINGRAD 
1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu i smještajnoj 

jedinici u objektu za robinzonski smještaj (5)  

2. Odluka o komunalnoj naknadi (5)  

3. Odluka o komunalnom doprinosu (5)  

4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 

komunalnog otpada na području Općine Cetingrad (5)  

5. Odluka o plaći općinske načelnice i plaći i naknadi zamjenika općinske načelnice Općine Cetingrad (5)  

6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (5)  

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva i verifikaciji mandata članu Općinskog vijeća (13)  

8. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpadana području Općine Cetingrad (13)  

9. Odluka o sufinanciranju troškova usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 

(13)  

10. Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Glavica“ u općini Cetingrad (13)  

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (13)  

12. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (20)  

13. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa na području općine Cetingrad u 2018. godini 

(20)  

14. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Cetingrad u 

2018. godini (20)  

15. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području općine Cetingrad u 

2018. godini (20)  

16. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Cetingrad za 2018. godinu 

(20)  

17. Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018. – 2022. (20)  

18. Odluka o usvajanju Master plana razvoja turizma Općine Cetingrad 2019. – 2029. (20)  

19. Odluka o suglasnosti Općine Cetingrad da se za potrebe provođenja programa „Razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za finaciranje iz EU fondova“ 

područje Općine Cetingrad obuhvati unutar Projekta III (Grad Duga Resa te Općine Barilović, Krnjak, 

Vojnić, Cetingrad i Tounj), te da Nositelj Projekta III bude Karlovačka županija (20)  

20. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Cetingrad ovlašćuje, da može poduzimati 

sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i Ograničenim 

pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj 

infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za 

ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Cetingrad te da izvrši prijavu Programa razvoja 

širokopojasnog interneta (u daljnjem tekstu: PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u 

postupku pred-odabira (20)  

21. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (20)  

22. Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Cetingrad (25)  

23. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

za Općinu Cetingrad  (25)  

24. Odluka o izgradnji Poduzetničke zone "Batnoga" (25)  

25. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem 

(25) 

26. Odluka o evidentiranju Općinske nerazvrstane ceste (28)  

27. Odluka o porezima općine Cetingrad (28) 

28. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cetingrad (32)  

29. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Cetingrad  (32)  

30. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Cetingrad  (32)  

31. Odluka o izboru i imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cetingrad (32)  

32. Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Cetingrad 07.08.2019. godine (32)  

33. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite općine Cetingrad (35)  
34. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna općine Cetingrad za 2019. godinu (35)  

35. Odluka o Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu (35)  

36. Odluka o dodjeli javnog priznanja – nagrada za životno djelo i plaketa Općine Cetingrad Franji Jurčević 

(35)  

37. Odluka o dodjeli javnog priznanja – zahvalnice Općine Cetingrad Marinku Tomincu (35)  
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38. Odluka o dodjeli javnog priznanja – zahvalnice Općine Cetingrad Zoranu Goleku (35)  

39. Odluka o dodjeli javnog priznanja – zahvalnice Općine Cetingrad Mihaeli Štefanac (35)  

40. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad (39)  

41. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kruškovača (39)  

42. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika Srednjih škola (39)  

43. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Plana zaštite od požara Općine 

Cetingrad (39)  

44. Odluka o vrijednosti boda za obračun  komunalne naknade (39)  

45. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Cetingrad (51)  

46. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Cetingrad (51)  

47. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na  području  Općine Cetingrad (51)  

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

zaštite od požara na području Općine Cetingrad  (51)  

49. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Cetingrad u 2019. godini (51)  

50. Odluka o komunalnom redu (51)  

51. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Cetingrad za 2019. godinu (55)  

52. Odluka o Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu (55)  

53. Odluka o izvršavanju  Proračuna Općine Cetingrad za 2020. godinu (55)  

54. 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 2020. 

godinu (55)  

55. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Cetingrad u 2018. godini i godišnji Plan 

razvoja sustava civilne zaštite su financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (20)  

56. Izvještaj o izvršenju proračuna općine Cetingrad za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. godine (20)  

57. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (20)  

58. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa u 2018. godini (20) 

59. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Cetingrad u 2018. godini (20)  

60. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području općine Cetingrad u 2018. godini (20)  

61. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa općine Cetingrad u 2018. godini  (20)  

62. Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Cetingrad u 2018. godini  (20)  

63. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Cetingrad za 2018. godinu (20)  

64. Izvještaj o izvršenju proračuna  općine Cetingrad  za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine (35)  

65. Proračun Općine Cetingrad za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu (55)  

66. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Cetingrad u 2019. godini (20)  

67. Plan razvojnih programa općine  Cetingrad za razdoblje 2019.-2021. godine - izmjene i dopune (35)  

68. Plan zaštite od požara Općine Cetingrad (39)  

69. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad za 2019. godinu (51)  

70. Plan nabave za 2020. godinu (55)  

71. Plan razvojnih programa Općine Cetingrad za razdoblje 2020. - 2022. godine (55)  

72. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona (51)  

73. Pravilnik o unutarnjem  redu Jedinstvenog upravnog odjela (51)  

74. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (39)  

75. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Cetingrad 

(25)  

76. Program Javnih potreba u športu na području općine Cetingrad u 2019. godini - Izmjene i dopune (35)  

77. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području općine Cetingrad (55)  

78. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad u 2020. godini (55)  

79. Program Javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2020. godini (55)  

80. Program Javnih potreba u sportu na području Općine Cetingrad u 2020. godini (55)  

81. 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 2020. godini (55)  

82. Socijalni program Općine Cetingrad za 2020. godinu (55)  

83. Statut Općine Cetingrad (pročišćeni tekst) (51)  
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V. OPĆINA DRAGANIĆ 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Draganić za 2019. g. (53) 

2. Odluka o popisu i imenovanju povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Draganić za 2018. godinu 

(1)  

3. Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara 

Općine Draganić (6)  

4. Odluka o komunalnoj naknadi  (6)  

5. Odluka o komunalnom doprinosu (6)  

6. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Draganić za 2019. godinu (6)  

7. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu (6)  

8. Odluka o četvrtoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2018. godinu (6)  

9. Odluka o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za 2019. godinu (17) 

10. Odluka o raspodjeli rezultata (17)  

11. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Draganić u 2019. godini (17)  

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Draganić (17)  

13. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Draganić za razdoblje 2017. – 2023. godine (17)  

14. Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Draganić po javnom natječaju za dodjelu financijske 

potpore programima i projektima razvoja civilnog društva Općine Draganić u 2019. godini (18c)  

15. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje javne usluge 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

16. području Općine Draganić (24)  

17. Obrazloženje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje 

javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Draganić  (24)  

18. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg  Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Draganić za razdoblje od 

01.01 do 30.06.2019. godine (39)  

19. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2019. godinu (39)  

20. Odluka o prihvaćanju 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za  2019. g. (39)  

21. 2. Izmjene i dopune proračuna za 2019. (39)  

22. Odluka o komunalnom redu (39)  

23. Odluka o  sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine 

Draganić za školsku godinu 2019./2020. (39)  

24. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Draganić za 2019. godinu (41)  

25. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Draganić (41)  

26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Draganić (42)  

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

Draganić (43)  

28. Odluka o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Draganić (48)  

29. Odluka o dodjeli stipendija učenicima s područja Općine Draganić za školsku godinu 2019./2020. (52)  

30. Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Draganić za akademsku godinu 2019./2020. (52)  

31. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Draganić za 2020. godinu (53)  

32. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne  naknade koja se primjenjuje od 01. siječnja 2020. g (53)  

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

grupe birača za 2020. g. (53)  

34. Odluka o visini godišnje grobne naknade za 2020. godinu (53)  

35. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Draganić (53)  

36. Odluka o ustroju Registra imovine Općine Draganić (53)  

37. Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Draganić (53)  

38. Odluka o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Općine Draganić (53)  

39. Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Draganić za akademsku godinu 2019./2020. (53)  

40. Odluka o Prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2019. g. (53)  

41. Odluka o prihvaćanju 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za  2019. g. (56)  

42. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Draganić za 2019. godinu (56)  

43. Odluka o općinskim porezima (56)  

44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2019. godinu (56)  

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

Draganić (56)  
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46. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2018. g. (24)  

47. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Draganić za 2020. godinu (53)  

48. Izmijenjeni i dopunjeni Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2019. 

godinu (17)  

49. Izmijenjeni i dopunjeni Program kapitalnih ulaganja na području Općine Draganić za 2019. godinu (17)  

50. Izmijenjeni i dopunjeni Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (17)  

51. Izmijenjeni i dopunjeni program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2019. 

g. (39)  

52. Izmijenjeni i dopunjeni Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (39)  

53. Izmijenjeni i dopunjeni Program kapitalnih ulaganja na području Općine Draganić za 2019.  g. (39)  

54. Izmijenjeni i dopunjeni program  potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području 

Općine Draganić za 2019. g. (39)  

55. Izmijenjeni i dopunjeni Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (56)  

56. Izmijenjeni i dopunjeni Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2019. 

g. (56)  

57. Izmijenjeni i dopunjeni Program kapitalnih ulaganja na području Općine Draganić za 2019.g. (56)  

58. Izmijenjeni i dopunjeni Program potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području 

Općine Draganić za 2019. g. (56)  

59. Izmijenjeni i dopunjeni Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Draganić 

za 2019. godinu (56)  

60. Izmijenjeni i dopunjeni Plan nabave Općine Draganić za 2019. godinu (58)  

61. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Draganić za 2018. g. (24)  

62. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2018. 

godini (24)  

63. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika  Općinskog vijeća Općine Draganić i određivanju zamjenika 

vijećnika (39)  

64. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara na područje Općine Draganić za 2018. godinu (53)  

65. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Draganić s rokovima 

čuvanja (1)  

66. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić za 2019. godinu (1)  

67. Plan vježbi civilne zaštite Općine Draganić za 2020. g. (34)  

68. Plan nabave Općine Draganić za 2020. godinu (56)  

69. Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Draganić za 2020. g. (58)  

70. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić za 2019. godinu (6)  

71. Pravilnik o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić (33)  

72. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Draganić (37)  

73. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić 

(56)  

74. Proračun Općine Draganić za 2020. g. i Projekcije za 2021. i 2022.godinu (53)  

75. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2020. godini (53) 

76. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2020. g. (53)  

77. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti  na području Općine Draganić za 2020. godinu (53)  

78. Program javnih  potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva  na području Općine Draganić za 2020. 

g. (53)  

79. Program  sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja na području  Općine Draganić za 2020. g. (53)  

80. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2020. godinu (53)  

81. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (53)  

82. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. 

godinu (53)  

83. Socijalni program Općine Draganić za 2020. godinu (53)  

84. Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić (6)  

85. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola 

i studentima s područja Općine Draganić (42)  

86. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti  (53)  

87. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (53)  

88. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije (53)  

89. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proračun i financije (53)  
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90. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u poljoprivredi iz proračuna Općine Draganić u 

2019. g. (53)  

91. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa / projekata 

za opće dobro koje provode udruge (9) 

92. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za prigovore o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte koji 

su za opće dobro koje provode udruge (9)  

93. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Općinskog načelnika o izvršenoj četvrtoj preraspodjeli sredstava u 

Proračunu Općine Draganić za 2018. godinu (17)  

94. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja Općine Draganić za 2018. godinu (17)  

95. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Draganić za razdoblje od 01. srpnja 

do 31. prosinca 2018. godine (17)  

96. Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Dodatka III i svih ostalih dodataka 

Sporazumu o suradnji na programu „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele 

Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ (17)  

97. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Draganić za 2018. g. (24)  

98. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Draganić u 2018. g. (24)  

99. Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora za pružanju tehničke usluge 

obavljanja katastarskih izmjera za Grupa 2. - dio k. o. Draganić (32)  

100. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg  Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Draganić za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja  2019. g. (39)  

101. Zaključak o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje sportskog objekta Nogometno igralište NK 

„Draganić“, Draganići 6, udruzi „Nogometni klub Draganić“ (42)  

102. Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Draganić za 2018. godinu 

(53)  

103. Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o radu  Komunalnog Društva Draganić d.o.o.  za razdoblje od 01. 01. 

2019. do 30. 06. 2019. g. (53)  

104. Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Draganić 

(56)  

 

 

VI. OPĆINA JOSIPDOL 
1. Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Josipdol  za 2018. godinu (29)  

2. Odluka o komunalnoj naknadi (6)  

3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Josipdol (6)  

4. Odluka o komunalnom doprinosu (6)  

5. Odluka o osnivanu Savjeta mladih Općine Josipdol (6)  

6. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra puta na k.č.broj. 2638/2 u K.O. Munjava (6)  

7. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Josipdol (6)  

8. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna općine Josipdol za financiranje političkih stranaka Općinskog 

vijeća Općine Josipdol (6)  

9. Odluka o financiranju linijskog prijevoza učenika osnovnih škola koji nemaju pravo na besplatan prijevoz 

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (6)  

10. Odluka o prihvaćanju prijedloga prvih Izmjena i dopuna Proračuna općine Jospidol za 2019. godinu (6)  

11. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II (14)  

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite (14)  

13. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene 

infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika LAG-a“  LRS LAG-a Frankopan (26a)  

14. Odluka o proglašenju svojstva javnog dobra u K.O. Oštarije (26a)  

15. Odluka o proglašenju svojstva javnog dobra u K.O. Oštarije (26a)  

16. Odluka o suglasnosti Općine Josipdol  da se za potrebe provođenja programa „Razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za finaciranje iz EU fondova“ 

da se područje Općine Cetingrad obuhvati unutar Projekta IV (Grad Ogulin i Slunj te Općine Josipdol, 

Plaški, Saborsko i Rakovica), te da Nositelj Projekta IV bude Karlovačka županija (29)  
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17. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Josipdol ovlašćuje, da može poduzimati 

sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i Ograničenim 

pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj 

infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za 

ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Josipdol te da izvrši prijavu Programa razvoja 

širokopojasnog interneta (u daljnjem tekstu: PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u 

postupku pred-odabira (29)  

18. Odluka o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2018. 

godinu (29)  

19. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Josipdol za 2018. (29)  

20. Odluka o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana komunalnog društva 

KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o.za 2018. godinu (29) 

21. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana komunalnog društva KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. 

za 2018. godinu (29)  

22. Odluka o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Turističke zajednice Općine 

Josipdol za 2018. godinu (29)  

23. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Turističke zajednice Općine Josipdol za 2018. godinu (29)  

24. Odluka o  prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Josipdol (29)  

25. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Josipdol (29) 

26. Odluka o raspodjeli sredstava poslovanja ostvarenog u financijskom planu u 2018. godini proračunskog 

korisnika dječjeg vrtića Josipdol (29)  

27. Odluka o raspodjeli sredstava poslovanja ostvarenog u proračunu Općine Josipdol za 2018. godinu (29)  

28. Odluka o rashodovanju imovine Općine Josipdol (29)  

29. Odluka o  prihvaćanju Godišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna općine Josipdol za 2018. godinu (29)  

30. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora tvrtke «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. (29)  

31. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu (29)  

32. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Josipdol (29)  

33. Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol (38)  

34. Odluka o formiranju izdvojene odgojno obrazovne skupine Dječjeg vrtića Josipdol u Oštarijama (38)  

35. Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u OŠ Josipdol (39)  

36. Odluka o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika  za školsku godinu 2019./2020. sa  prebivalištem 

na području Općine Josipdol (39)  

37. Odluka o komunalnom redu na području Općine Josipdol (39)  

38. Odluka o  prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 

2019. godinu  (40b)  

39. Odluka o  prihvaćanju prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2019. godinu 

(40b)  

40. Odluka o  prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu 

(40b)  

41. Odluka o prihvaćanju prijedloga drugih Izmjena i dopuna  Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu  

(40b) 

42. Odluka o donaciji Zakladi dječje onkologije Rebro (40b)  

43. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Josipdol (40b)  

44. Odluka o utvrđivanju  prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene 

Vojarna II za javnu raspravu (41)  

45. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjenu i 

dopunu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II (41)  

46. Odluka o povjeravanju obavljanja poslova sakupljanja napuštenih ili izgubljenih  životinja (41)  

47. Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol (45)  

48. Odluka o davanju Suglasnosti na tekst  Statuta Dječjeg vrtića Josipdol (45)  

49. Odluka o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka (45)  

50. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (45)  

51. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području  Općine Josipdol (45)  

52. Odluka o prihvaćanju prijedloga trećih  Izmjena i dopuna Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu (45)  

53. Odluka o privremenoj regulaciji prometa i načinu parkiranja na dijelu parkirališta kod općinske zgrade 

Ogulinska 12 u Josipdolu (46)  

54. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

na području Općine Josipdol (54)  

55. Odluka o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Josipdol za 2020. godinu (58)  
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56. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2020. godinu (58)  

57. Odluka o prihvaćanju  projekcije Proračuna za razdoblje od 2020. do 2022. godine (58)  

58. Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (58)  

59. Odluka o prihvaćanju prijedloga četvrtih Izmjena i dopuna  Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu (58)  

60. Odluka o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2020.  godinu (58)  

61. Odluka o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenje zone gospodarske namjene Vojarna II (58)  

62. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o  načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Josipdol (58)  

63. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje političkih stranaka općinskog 

vijeća Općine Josipdol u 2020. godini (58)  

64. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2020. godinu (58)  

65. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Josipdol (14)  

66. Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2019. godinu (40b)  

67. Druge Izmjene i dopune  Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu (40b)  

68. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata i početku mandata vijećnika (26a)  

69. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara za 2018. godinu (29)  

70. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Josipdol za 2018. godinu (29) 

71. Izvješće o izvršenju  programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  za 

2018. godinu (29)  

72. Izvješće o izvršenju  programa utroška boravišne pristojbe  za 2018. godinu (29)  

73. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018. godinu (29)  

74. Izvješće o izvršenju  programa javnih potpora u obrazovanju Općine Josipdol   za 2018. godinu (29)  

75. Izvješće o izvršenju  programa Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju  za 2018. godinu (29)  

76. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2018. godinu (29)  

77. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu  za 2018. godinu (29) 

78. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu (29)  

79. Izvješće o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja (29)  

80. Izvješće o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Josipdol za 2018. godinu (29) 

81. Izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu (29)   

82. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2018. godinu (29)  

83. Izvješće o radu pročelnice jedinstvenog upravnog odjela u 2018. godini (29)  

84. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol za 2018. (29)  

85. Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od rujna 2018. do svibnja 2019. godine (29)  

86. Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2019. godinu (40b)  

87. Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu (40b)  

88. Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih općine Jospidol (6)  

89. Plan Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu (45)  

90. Plan Proračuna Općine Josipdol za 2020. godinu (58)  

91. Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol  (39)  

92. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol (46)  

93. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu (58) 

94. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (58)  

95. Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2020. godinu (58)  

96. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu (58)  

97. Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2020. godinu (58)  

98. Program potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol za 2020. godinu (58)  

99. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  za 2020. godinu (58)  

100. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (29)  

101. Zaključak o prijedlogu Udruge branitelja za preimenovanje OŠ Josipdol (6)  

102. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o visini cijene vodnih usluga javne 

vodoopskrbe (26a)  

103. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o verifikaciji Mandata članovima općinskog 

Vijeća (26a)  

104. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Josipdol za 2018. godinu (29)  

105. Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o provedenim postupcima javne nabave u 2018. godini (29)  

106. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol za 2018. 

godinu (29)  

107. Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika (29)  
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108. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o verifikaciji Mandata članovima općinskog 

Vijeća (40b)  

109. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika (58)  

 

 

VII. OPĆINA PLAŠKI 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Plaški u 2019. godini (55)  

2. Odluka o rashodovanju auto guma, opreme, sitnog i uredskog inventara (4)  

3. Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja Općine Plaški (6)  

4. Odluka o visini iznosa paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu (6)  

5. Odluka o II. izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Plaški za 2018. godinu (6)  

6. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Plaški za 2019. godinu (6)  

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financijskoj jednokratnoj pripomoći roditeljima za novorođenče 

u 2019. godini u Općini Plaški (6)  

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika 

Općine Plaški za radna mjesta na određeno vrijeme u projektu ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA 

ŽENA (7)  

9. Odluka o zatvaranju odlagališta komunalnog / neopasnog / otpada Jezero u Općini Plaški (13)  

10. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plaški (13)  

11. Odluka o komunalnom doprinosu (13)  

12. Odluka o komunalnoj naknadi  (13)  

13. Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade (13)  

14. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu (13)  

15. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

(13)  

16. Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine (13)  

17. Odluka o raspodjeli rezultata na dan 31.12.2018. godine (13)  

18. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika Općine Plaški za radna mjesta na određeno vrijeme u 

projektu „Zaželi – projekt zapošljavanja žena“ (22)  

19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika Općine Plaški za 

radna mjesta na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – projekt zapošljavanja žena“ (22)  

20. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Općinsko groblje Plaški – obnova“ (22)  

21. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Plaški za potpisivanje svih Sporazuma vezanih uz 

provođenje programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke 

županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ (22)  

22. Odluka o suglasnosti Općina Plaški da se za potrebe provođenja programa „Razvoj infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ 

da se područje Općine Plaški obuhvati unutar Projekta IV: Gradovi Ogulin i Slunj te Općine Josipdol, 

Plaški, Saborsko i Rakovica, te da Nositelj Projekta IV bude Karlovačka županija (22)  

23. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Plaški ovlašćuje, da može poduzimati sve 

radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i Ograničenim 

pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj 

infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za 

ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Plaški te da izvrši prijavu Programa razvoja širokopojasnog 

interneta (u daljnjem tekstu: PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-

odabira (22)  

24. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih na neodređeno vrijeme u 

Općine  Plaški (29)  

25. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plaški (29)  

26. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plaški (29)  

27. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plaški (29)  

28. Odluka o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika u Općini Plaški (37)  

29. Odluka o grobljima na području općine Plaški (37)  

30. Odluka o  visini grobnih naknada na području Općine Plaški (37)  

31. Suglasnost na Odluku o visini grobnih naknada na području Općini Plaški (37)  
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32. Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški za razdoblje SIJEČANJ – LIPANJ 2019. godine 

(37)  

33. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture  za razdoblje 

siječanj – lipanj 2019. godine (37)  

34. Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Plaški u razdoblju I-VI 2019 (37)  

35. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine (37)  

36. Ostvarenje Programa gradnje općine Plaški u razdoblju I-VI 2019 (37)  

37. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Plaški za 2019 (37)  

38. Odluku o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Proračuna općine Plaški za 2019. godinu (37)  
39. Odluka o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture Općine Plaški (42)  

40. Odluka o porezima Općine Plaški (55)  

41. Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja Općine Plaški (55)  

42. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Plaški za financiranje političkih stranaka Općinskog 

vijeća Općine Plaški za 2020. godinu (55)  

43. Odluka o sufinanciranju programa predškole u Općini Plaški za 2020. godinu (55)  

44. Odluka o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. 

godinu (55)  

45. Odluka o financijskoj jednokratnoj pripomoći roditeljima za novorođenče u 2020. godini u Općini Plaški 

(55)  

46. Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2020. godini u Općini Plaški 

(55)  

47. Odluka o izvršenju Proračuna općine Plaški za 2020. godinu (55)  

48. Odluka o odobrenju kratkoročne pozajmice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu PLAŠKI iz Plaškog (55) 

49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2019. godinu (60)  

50. Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (17)  

51. Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (22)  

52. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Plaški za 2020. godinu (55) 

53. III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2018. godini (6)  

54. III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2018. 

godinu (6)  

55. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2019. godinu (6)  

56. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2019. 

godinu (6)  

57. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture općine Plaški za 2019. godinu (37)  

58. I. Izmjene i dopune  programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Plaški  za 2019. 

godinu (37)  

59. I. Rebalans plana razvojnih programa općine Plaški za 2019. godinu (37)  

60. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2019. godinu (60)  

61. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2019. godinu (60)  

62. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plaški  za 2019. 

godinu (60)  

63. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Plaški za 2018. godinu (12)  

64. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plaški za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine (13)  

65. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Plaški za razdoblje SIJEČANJ – LIPANJ 2019. (37)  

66. Izvještaj i obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Plaški na dan 30.06.2019. g. 

(37)  

67. Izvršenje plana razvojnih programa općine Plaški za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine (37)  

68. Proračun Općine Plaški za 2020. godinu i Projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu (55)  

69. Plan razvojnih programa Općine Plaški za 2020. te Projekcija za 2021. i 2022. godinu (55)  

70. Program gradnje plan za 2019 - po izvorima (37)  

71. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plaški  za 2020. godinu (55)  

72. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2020. godinu (55)  

73. Program o namjeni korištenju novčanih sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (55)  

74. Program o korištenju novčanih sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu u 

Općini Plaški za 2020. godinu (55)  

75. Rebalans Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2019. godinu (37)  

76. Socijalni program Općine Plaški za 2020. godinu (55)  

77. Statut Općine Plaški (pročišćeni tekst) (37)  
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78. Suglasnost na cijene javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za pravne i 

fizičke osobe u općini Plaški (55)  

79. Zaključak o usvajanju Operativnog plana interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja 

voda na području izvorišta Dretulja te izvora Ljeskovo, Studeno i Komadinovo vrelo (22) 

80. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Plaški za 2018. godinu (22)  

81. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju tvrtke VEKS d.o.o. za usluge Plaški za 2018. godinu (22) 

82. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plaški za 2018. godinu (22)  

83. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju tvrtke Plaški KOM d.o.o. Plaški za 2018. godinu (22) 

84. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plaški za 2018. 

godinu (22) 

85. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Plaški za razdoblje od 01.01.2018. do 

31.12.2018. godine (22)  

86. Zaključak o prihvaćanju u cijelosti Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Plaški u razdoblju 

od 01.01. 2019. godine do 30.11. 2019. godine (55)  

 

 

VIII. OPĆINA RIBNIK  
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik u 2019. godini (55)  

2. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine 

Ribnik (5)  

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

Općine Ribnik (5)  

4. Odluka o sufinanciranju troškova asistenta u redovitom vrtićkom programu za dijete s posebnim potrebama 

(5)  

5. Odluka o komunalnoj naknadi (5)  

6. Odluka o komunalnom doprinosu (5)  

7. Odluka o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođeno dijete (5)  

8. Odluka o stavljanju van snage Programa olakšica za pokretanje proizvodnje, poticanje otvaranja obrta, 

zapošljavanja, naseljavanja i demografske obnove na području Općine Ribnik (5)  

9. Odluka o ispravku Odluke o komunalnoj naknadi (13)  

10. Odluka o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođeno dijete (13)  

11. Odluka o kapitalnoj pomoći VZ Općine Ribnik (15)  

12. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja za mjeru 4. Ulaganja u fizičku imovinu, podmjeru 4.3. 

Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 

iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (15)  

13. Odluka o suglasnosti Općine Ribnik za potrebe provođenja programa „Razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“  

(24)  

14. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji, da može poduzimati sve radnje predviđene Javnim 

pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i ograničenim pozivom (24)  

15. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Ribnik za potpisivanje svih sporazuma za 

potrebe provođenja programa „Razvoja širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, 

prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ (24)  

16. Odluka o modelu financiranja programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele 

17. Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ (24)  

18. Odluka o izmjenama i dopunama ODLUKE o nerazvrstanim cestama (24)  

19. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za razdoblje 2018.-2023. godine (24)  

20. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu nakon 

1. izmjena i dopuna  (24)  

21. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 1. izmjena i dopuna (24) 

22. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021.godinu nakon 

2. izmjena i dopuna (31)  

23. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 2. izmjena i dopuna (31)  

24. 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 (31)  

25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave geodetske usluge – šumske ceste 

redni broj 6. u Planu nabave evidencijski broj nabave: JN – 5 (31)  
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26. Odluka o suglasnosti Općinskog vijeća da se ide u provedbu projekta aktivnost K1016 05 Kapitalni projekt 

"Građenje i opremanje vatrogasnog doma, društvenog doma i turističkog informativnog centra; 

Rekonstrukcija zgrade javne namjene (zgrada DVD-a Ribnik) u naselju Ribnik" (31)  

27. Odluka o komunalnom redu (35)  

28. Odluka o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite Općine Ribnik (35)  

29. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (35)  

30. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području 

Općine Ribnik (36)  

31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave instaliranje bežičnog interneta 

prema natječaju WIFI4EU redni broj 9. u Planu nabave evidencijski broj nabave: JN – 8 (37)  

32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave izrada Idejnog rješenja i Glavnog 

projekta šumske ceste redni broj 5. u Planu nabave evidencijski broj nabave: JN – 4 (37)  

33. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave konzultantske usluge za provedbu projekta 

"Rekonstrukcija zgrade javne namjene u naselju Ribnik" redni broj 8. u Planu nabave evidencijski broj 

nabave: JN – 7 (37)  

34. Odluka o kapitalnoj pomoći Domu zdravlja Ozalj (41)  

35. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine 

Ribnik u školskoj godini 2019./2020. (41)  

36. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu nakon 

3. izmjena i dopuna (48) 

37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 3. izmjena i dopuna (48)  

38. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini zemljišnoknjižne oznake k.č.br. 

1986/2, put mjestni, površine 309 m2, koja nekretnina dolazi upisana u zk.ul. broj POPIS I k.o. Ribnik (48)  

39. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području 

Općine Ribnik (48)  

40. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu (55)  

41. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ribnik  za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka u 2020. godini (55)  

42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama (55)  

43. Odluka o održavanju vježbe Civilne zaštite Općine Ribnik u 2020. godini (55)  

44. Odluka o prihvaćanju Plana proračuna Općine Saborsko za 2020.godinu i Projekcija proračuna za  2021. i 

2022.godinu (55)  

45. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Saborsko za 2020. godinu (55)  

46. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Saborsko za 2020. godinu za redovito financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Saborsko (55)  

47. Odluka o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina u Općini Saborsko za 2020.g. (55)  

48. Odluka o visini studentske stipendije (55)  

49. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Saborsko (55)  

50. Odluka o utvrđivanju potrebe za organiziranjem predškolskog odgoja (55)  

51. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika (55)  

52. Odluka o II. izmjeni Odluke  o plaći i naknadama, te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika 

Općinskog načelnika Općine Saborsko (55)  

53. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja 

do 30. lipnja 2019. godine (35)  

54. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 

godine (15)  

55. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik s financijskim učincima za 

razdoblje 2020.-2022. godina (55)  

56. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Ribnik za 2019. godinu (35)  

57. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2018. godinu (15)  

58. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. 

godinu (15)  

59. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2018. godinu (15)  

60. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Ribnik za 2019. godinu (55)  

61. Proračun Općine Ribnik za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (55)  

62. Plan prijma u službu u Općinu Ribnik u 2019. godini (5)  

63. Plan nabave za 2019. godinu (5)  

64. Plan gospodarenja otpadom Općine Ribnik za razdoblje 2018.-2023. godine (24)  
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65. Plan razvojnih programa Općine Ribnik za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu nakon 1. 

izmjena i dopuna (24)  

66. Plan nabave za 2019. godinu nakon 1. izmjena i dopuna (24)  

67. Plan razvojnih programa Općine Ribnik za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu nakon 2. 

izmjena i dopuna (31)  

68. Plan nabave za 2019. godinu nakon 2. izmjena i dopuna (35)  

69. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (35)  

70. Plan nabave za 2020. godinu (55)  

71. Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini (55)  

72. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Općine 

Ribnik za 2020. godinu (55)  

73. Plan razvojnih programa Općine Saborsko za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (55)  

74. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Ribnik za 2020. godinu (55)  

75. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik (5)  

76. Pravilnik o dodjeli pomoći studentima sa područja Općine Ribnik (48)  

77. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2019. godini 

(5)  

78. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna (48) 

79. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. godinu 

(55)  

80. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. godinu (55)  

81. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu 

(55)  

82. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (55)  

83. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini u Općini Saborsko (55)  

84. Program socijalnih potreba Općine Saborsko za 2020. godinu (55)  

85. Program  javnih potreba u kulturi na području Općine Saborsko u 2020. godini (55)  

86. Program poticaja razvoja poljoprivrede na području Općine Saborsko sredstvima proračuna Općine 

Saborsko za 2020. godinu (55)  

87. Program utroška šumskog doprinosa za 2020. godinu (55)  

88. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (55)  

89. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupaka 

jednostavne nabave (24)  

90. Socijalni program Općine Ribnik za 2020. godinu (55) 

91. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik za razdoblje 2020. – 

2023. godina (55)  

92. Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada (55)  

93. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik za 2018. godinu (15)  

94. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Ribnik za 2018. godinu (15)  

95. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2018. godinu 

(15)  

96. Zaključak o pripremanju uvjeta i procedure za najam stana u zgradi zdravstvene ambulante u Ribniku na 

adresi Ribnik 7A (55)  

 

 

IX. OPĆINA SABORSKO  
1. Odluka o komunalnoj naknadi (5)  

2. Odluka o komunalnom doprinosu (5)  

3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u kamp 

odmorištu i smještajnoj jedinici robinzonskog turizma (5)  

4. Odluka o pokriću manjka prihoda i primitaka za 2018. godinu (14)  

5. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Saborsko u jaslicama i dječjim vrtićima 

(14)  

6. Odluka o suglasnosti na kandidiranje projekta Općine Saborsko u okviru natječaja koje provodi LAG 

Frankopan (14)  
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7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (14)  

8. Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Općine Saborsko  (23)  

9. Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Saborsko  (23)  

10. Odluka o suglasnosti Općine Saborsko da se za potrebe provođenja programa „Razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za finaciranje iz EU fondova“ 

da se područje Općine Saborsko obuhvati unutar Projekta IV (Gradovi Ogulin i Slunj, Općine Josipdol, 

Plaški, Saborsko i Rakovica), te da Nositelj Projekta IV bude Karlovačka županija (23)  

11. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Saborsko ovlašćuje, da može poduzimati 

sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i Ograničenim 

pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj 

infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za 

ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Saborsko te da izvrši prijavu Programa razvoja 

širokopojasnog interneta (u daljnjem tekstu: PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u 

postupku pred-odabira (23)  

12. Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine  

u Općini Saborsko (28)  

13. Odluka o prihvaćanju izvršenja Proračuna Općine Saborsko za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019. g. (35)  

14. Odluka o I. izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Saborsko za 2019. g. (35)  

15. Odluka o financiranju  obroka u školi u Osnovnoj školi Plaški (35)  

16. Odluka o financiranju  prehrane za učenike Područne škole Saborsko (35)  

17. Odluka o financiranju učeničkih domova (35)  

18. Odluka o izmjeni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Saborsko 

(35)  

19. Odluka o komunalnom redu općine Saborsko (35)  

20. Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Sivnik“ (35)  

21. Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike 1.-8. razreda s područja Općine Saborsko (35)  

22. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Saborsko za 2019. g. (59)  

23. Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. g. (59)  

24. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Saborsko (59)  

25. Izvješće o izvršenju Programa poticaja poljoprivrede na području Općine Saborsko za 2018. godinu (14)  

26. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Saborsko za 

2018.godinu (14)  

27. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (14)  

28. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa općine Saborsko za 2018. godinu (14)  

29. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju, sportu, informiranju, tehničkoj kulturi, 

zdravstvu i udrugama građana Općine Saborsko za 2018. godinu (14)  

30. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu (14)  

31. Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 

2018. godini (14)  

32. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju, sportu, informiranju, tehničkoj kulturi, 

zdravstvu i udrugama građana (35)  

33. Izvješće o izvršenju socijalnog programa općine Saborsko za 01.01. – 30.06.2019. godine (35)  

34. Izvješće o izvršenju programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

01.01. – 30.06.2019. godine (35)  

35. Izvješće o izvršenju programa poticaja poljoprivrede na području  općine Saborsko za 01.01 – 30.06.2019. 

godinu (35)  

36. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Saborsko za 01.01. – 

30.06.2019. godine (35)  

37. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 01.01. – 30.06.2019.  (35)  

38. Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 01.01. – 30.06.2019. godine (35)  

39. II. izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko (15)  

40. I. izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga za 2019. godinu (27)  

41. I. Izmjene plana razvojnih programa Općine Saborsko za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 

godinu (35)  

42. I. izmjene programa poticaja razvoja poljoprivrede na području općine  saborsko sredstvima proračuna 

općine Saborsko za 2019. godinu (35) 

43. I. izmjene programa javnih potreba u kulturi na području općine Saborsko u 2019. godini (35)  

44. I. izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu (35)  

45. I. Izmjene Programa socijalnih potreba Općine Saborsko za 2019. godinu (35)  

46. I. Rebalans Proračuna Općine Saborsko za 2019. g (35)  
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47. II. izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga za 2019. godinu (36)  

48. Plan nabave, roba, radova i usluga za 2019. godinu (1)  

49. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko za 2019. godinu (6)  

50. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko za 2019.g. (57b)  

51. Plan Proračuna Općine Saborsko za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019. g. (35)  

52. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih  i drugih tijela Općine 

Saborsko za 2020. godinu (60)  

53. Pravilnik o unutarnjem redu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko (57b)  

54. Provedbeni program agrotehničkih mjera za 2019. godinu (1)  

55. Program potpora u poljoprivredi na području općine Saborsko za 2019.  godinu (35)  

56. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Saborsko za 2018. godinu (14)  

57. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Saborsko u periodu od 1. srpnja 2018. 

do 31. prosinca 2018. godine (14)  

58. Zaključak o prihvaćanju Izvješća inventurne komisije (14)  

59. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Saborsko za 2018. godinu (14)  

60. Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom općine Saborsko za razdoblje 2017. - 2022. godine (14)  

61. Zaključak o usvajanju Plana djelovanja  općine Saborsko u području prirodnih nepogoda za 2019.g. (35)  

 

 

X. OPĆINA TOUNJ 
1. Odluka o imenovanju Komisije za raspisivanje pozivnog natječaja za izradu projektne dokumentacije i 

dobivanje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste kč.br. 3947 K.O. Tounj i kč.br. 2603 

K.O. Zdenac na lokaciji od D-23 do Z-3220 (2)  

2. Odluka o imenovanju Komisije za raspisivanje pozivnog natječaja za izradu projektne dokumentacije 

nerazvrstanih cesta u naselju Rebrovići na lokaciji Brletići, Capani, Filipovići i Borovci na kč.br. 6006, 

kč.br. 6002, kč.br. 5998, kč.br. 5738/2, kč.br. 5665, kč.br. 5595, kč.br. 5468, kč.br. 3381, kč.br. 2866 K.O. 

Zdenac (nerazvrstana cesta u dužini 6.770 metara) (2)  

3. Odluka o imenovanju Komisije za raspisivanje pozivnog natječaja za izradu geodetskih radova (elaborat 

evidentiranja nerazvrstanih cesta na navedenim katastarskim česticama koje će se evidentirati kao 

jedinstvena katastarska čestica sa izradom geodetskog situacijskog nacrta koji će služiti kao podloga za 

projektiranje rekonstrukcije cesta, te elaborat iskolčenje rekonstruirane ceste, geodetska situacija 

postojećeg stanja nerazvrstanih cesta) u naselju Rebrovići na lokaciji Brletići, Capani, Filipovići i Borovci 

na kč.br. 6006, kč.br. 6002, kč.br. 5998, kč.br. 5738/2, kč.br. 5665, kč.br. 5595, kč.br. 5468, kč.br. 3381, 

kč.br. 2866 K.O. Zdenac (nerazvrstana cesta u dužini 6.770 metara) (2)  

4. Odluka o nastavku asfaltiranja LC 34105 dionica Zdenac (ŽC-322) Potok Tounjski (3)  

5. Odluka o izradi znakova za prometnu i turističku signalizaciju za područje Općine Tounj (3)  

6. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa 

društveno poticane stanogradnje na području Općine Tounj (4)  

7. Odluka o određivanju visine paušalnog poreza za privatni smještaj iznajmljivača kuće za odmor, apartmana, 

po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Tounj za 2019. godinu, a sukladno 

Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 106/2018.) (4)  

8. Odluka o kupnji novog službenog automobila Općine Tounj (4)  

9. Odluka o rekonstrukciji krovišta na zgradi Društvenog doma na kč.br. 3778 u K.O. Tounj na adresi: Tounj 

26 preko Lokacijsko akcijske grupe LAG-a „Frankopan“ Ogulin i Fondova EU (4)  

10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene 

infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ LRS LAG-a Frankopan Ogulin za 

rekonstrukciju krovišta na zgradi Društvenog doma na kč.br. 3778 u K.O. Tounj na adresi, Tounj 26 (4)  

11. Odluka o izradi glavnog projekta rekonstrukcije krovišta Društvenog doma u Tounju na adresi: Tounj 26 

(5)  

12. Odluka o imenovanju Komisije za odabiri najpovoljnije ponude za kupnju novog službenog automobila 

Općine Tounj (5)  

13. Odluka o odabiru za kupnju službenog automobila Općine Tounj (5)  

14. Odluka  o izradi geodetskog situacijskog nacrta izvedenog stanja ulične rasvjete na K.O.  Zdenac i  K.O. 

Tounj na nerazvrstanim cestama Općine Tounj za potrebe internog i glavnog tehničkog pregleda i dobivanja 

uporabne dozvole (5)  
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15. Odluka o odabiru izvođača za izradu projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole za 

rekonstrukciju nerazvrstane ceste kč. br. 3974 K.O. Tounj i kč.br. 2603 K.O: Zdenac na lokaciji: od D-23 

do Ž-3220 (9)  

16. Odluka o odabiru izvođača za izradu projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta u naselju: Rebrovići na 

lokaciji: Brletići, Capani, Filipovići i Borovci na kč.br. 6006, kč.br. 6002, kč.br. 5998, kč.br. 5738/2, kč.br. 

5665, kč.br. 5595, kč.br. 5468, kč.br. 3381, kč.br. 2866 K.O. Zdenac (nerazvrstana cesta u dužini 6.770 

metara) (9)  

17. Odluka o odabiru izvođača za izradu geodetskih radova (elaborat evidentiranja nerazvrstanih cesta na 

navedenim katastarskim česticama koje će se evidentirati kao jedinstvena katastarska čestica sa izradom 

geodetskog situacijskog nacrta koji će služiti kao podloga za projektiranje rekonstrukcije cesta, te elaborat 

iskolčenje rekonstruirane ceste, geodetska situacija postojećeg stanja nerazvrstanih cesta) u naselju 

Rebrovići na lokaciji: Brletići, Capani, Filipovići i Borovci na kč.br. 6006, kč.br. 6002, kč.br. 5998, kč.br. 

5738/2, kč.br. 5665, kč.br. 5595, kč.br. 5468, kč.br. 3381, kč.br. 2866 K.O. Zdenac (nerazvrstana cesta u 

dužini 6.770 metara) (9)  

18. Odluka o otpisu duga komunalne naknade za 2013., 2014. i 2015. godinu (9)  

19. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu 

društveno poticane stanogradnje na području općine Tounj (12)  

20. Odluka o postavljanju prometnih znakova zabrane prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu 

masu do maksimalno 10 tona na općinskim nerazvrstanim cestama koje su u vlasništvu Općine Tounj (16)  

21. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika ing. Ivice Sopeka za razdoblje od 22. studenog 

2018. godine do 25. travnja 2019. godine (20)  

22. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (20)  

23. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

Općine Tounj (20)  

24. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

25. Općine Tounj  (20)  

26. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. siječnja 

2018. godine do 31. prosinca 2018. godine (20)  

27. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Tounj  (20)  

28. Odluka o visini naknade za skidanje pokrovne ploče na spomenicima na općinskim grobljima Općine Tounj 

po jednoj ploči za jedno grobno mjesto  (20)  

29. Odluka o visini naknade za razbijanje betonske deke na grobovima na općinskim grobljima Općine Tounj 

i odvoz iste na određeni deponij za građevinski otpad po jednoj ploči za jedno grobno mjesto  (20)  

30. Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Općine Tounj za razdoblje od 2018. godine do 2023. 

godine (20)  

31. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš na području Općine Tounj (20)  

32. Odluka o najmu mobilnog reciklažnog dvorišta prema ponudi EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje (20)  

33. Odluka o ukidanju plaćanja subvencije Općine Tounj za odvoz komunalnog otpada po objektu–

domaćinstvu, industriji i maloj privredi  (20)  

34. Odluka o prodaji prostora u staroj policijskoj zgradi na adresi: Tounj 26 prostor koji koristi KUD 

„Tounjčica“ Tounj (20)  

35. Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Tounj  (20)  

36. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Tounj ovlašćuje, da može poduzimati sve 

37. radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i Ograničenim 

pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj 

infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za 

ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Tounj te da izvrši prijavu Programa razvoja širokopojasnog 

interneta (u daljnjem tekstu: PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-

odabira (20)  

38. Odluka o suglasnosti Općine Tounj da se za potrebe provođenja programa „Razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ 

da se područje Općine Tounj obuhvati unutar Projekta III (Grad Duga Resa te Općine Barilović, Krnjak, 

Vojnić, Cetingrad i Tounj), te da Nositelj Projekta III bude Karlovačka županija  (20)  

39. Odluka o otvaranju zajedničke Turističke zajednice Općine Tounj, Općine Saborsko i Općine Plaški (20)  

40. Odluka o donaciji financijskih sredstava župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja Tounj za izgradnju kovane 

nadstrešnice nad šternjom ispred crkve svetog Ivana Krstitelja u Tounju  (20)  

41. Odluka o proglašenju bivšeg boksača gospodina Željka Mavrovića porijeklom iz Potoka Tounjskog, Tounj 

za počasnog građanina Općine Tounj (20)  
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42. Odluka o dodjeli priznanja županu Karlovačke županije prof. Damiru Jeliću za pomoć u rješavanju 

gospodarstva na području Općine Tounj, vezano za Poduzetničku zonu „Vrtača  (20)  

43. Odluka o dodjeli priznanja Općine Tounj članovima tadašnjeg Dobrovoljačkog odreda tadašnje bivše 

Mjesne zajednice Tounj formiranog 24.07.1991. godine a vezano za obranu suvereniteta RH i početak 

Domovinskog rata na ovom području (20)  

44. Odluka o prihvaćanju ponude za darovanje zemljišta Općini Tounj od vlasnika zemljišta Franjo Pribanić, 

Tounj, Tounj 92 (20)  

45. Odluka o izradi svih potrebnih radnji za provođenje kupnje zemljišta za izgradnju zaobilaznice naselja 

Tounj od vlasnika parcela (21)  

46. Odluka o izgradnji spomen obilježja na parceli kč.br. 130/1 K.O. Skradnik u vlasništvu Općine Tounj  (21)  

47. Odluka o izradi projektne dokumentacije spomen obilježja poginulim Hrvatskim braniteljima na području 

Općine Tounj na parceli kč.br. 130/1 K.O. Skradnik u vlasništvu Općine Tounj (21)  

48. Odluka o osnivanju Povjerenstva za pregled štete učinjene prilikom poplava i izlijevanja povremenog 

protoka Suvaj na nerazvrstanim cestama Općine Tounj te saniranje štete i osiguranje za buduće poplave 

gdje protok prolazi ispod ili iznad nerazvrstanih cesta Tounj na lokaciji: groblje Tounj i u  naselju dijela 

Tounj koji se zove Suvaj prema imenu povremeno nabujalog potoka (22)  

49. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog natječaja o zapošljavanju djelatnika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Komunalni pogon Općine Tounj na radnom mjestu – ukopnika (36)  

50. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje 

dimnjačarske djelatnosti na području Općine Tounj (36)  

51. Odluka o prijateljstvu Općine Tounj s Općinom Šandrovec iz Bjelovarsko – Bilogorske županije (37)  

52. Odluka o prihvaćanju izjave o  prepuštanja mandata Jasmine Capan, Rebrovići, Filipovići 51, Tounj na 

dužnosti općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tounj Mirjani Brletić, Rebrovići, Brletići 163/A 

sa liste: Socijaldemokratske partije Hrvatske SDP-a na dužnost općinskog vijećnika u Općinskom vijeću 

Općine Tounj do kraja mandata (37)  

53. Odluka o prihvaćanju izvješća Mandatne Komisije Općine Tounj (37)  

54. Odluka o komunalnoj naknadi općine Tounj (37)  

55. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade Općine Tounj (37)  

56. Odluka o visini kazne za nepropisno parkiranje na parkiralištima na području Općine Tounj (37)  

57. Odluka o prodaji zemljišta putem javnog natječaja temeljem procjene sudskog vještaka u poduzetničkoj 

zoni „Vrtača“ gospodarstvenicima po početnoj minimalnoj cijeni od 20 kuna/m² (37) 

58. Odluka o kupovini zemljišta od fizičkih osoba za izgradnju zaobilazne ceste od kamenoloma Tounj do 

poduzetničke zone „Vrtača“ po cijeni od 18 kuna/ m² (37)  

59. Odluka o rekonstrukciji nerazvrstane ceste i izgradnji rotora na kč.br. 3947 K.O. Tounj i kč.br. 2603 K.O. 

Zdenac na lokaciji: od D-23 do Ž-3220 (37)  

60. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tounj 

(37)  

61. Odluka da Općine Tounj financira  izgradnju parkirališta kod crkve Svetog Ivana Krstitelja Tounj i 

postavljanje (4 rasvjetna tijela lampe) (37)  

62. Odluka o postavljanju ograde na općinskim grobljima Tounj i Kamenica sukladno Zakonu o grobljima (37)  

63. Odluka o izgradnji nadstrešnica za službene automobile Općine Tounj (37)  

64. Odluka o sufinanciranju Općine Tounj, odnosno kupovini opreme za otvaranje Dječjeg vrtića i plaćanje 

odgajateljica u Dječjem vrtiću u osnovnoj školi „Lucija Capan“ Tounj u sklopu projekta demografske 

obnove Vlade Republike Hrvatske (37)  

65. Odluka o sufinanciranju Općine Općine Tounj boravka u Dječjem vrtiću u osnovnoj školi „Lucija Capan“ 

Tounj za djecu sa područja Općine Tounj (37)  

66. Odluka o godišnjem sufinanciranju zajedničkog interesa za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 

– Stanica Ogulin na prostoru Općine Tounj (37)  

67. Odluka da Općina Tounj sudjeluje u sufinanciranju kupnje dentalne stolice za stomatološku ordinaciju 

Doma zdravlja u Tounju (37)  

68. Odluka o visini naknade za izbornu promidžbu po vijećniku (37)  

69. Odluka o plaćama djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela kojima se sredstva za rad osiguravaju u 

Proračunu Općine Tounj (37)  

70. Odluka o visini mjesečne naknade općinskog načelnika i plaće zamjenika općinskog načelnika (37)  

71. Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna općine Tounj za 2019. godinu (37)  

72. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. 

siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine (37)  

73. Odluka o zapošljavanju djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Komunalni pogon Općine Tounj na 

radnom mjestu – ukopnika (37) 
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74. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog natječaja i otvaranju ponuda o prodaji 

građevinskih parcela za otvaranje gospodarskih subjekata sukladno UPU-4 RADNE ZONE Vrtača I/1 

Vrtača i prostorno planskoj dokumentaciji Općine Tounj u poduzetničkoj zoni „Vrtača“ (40b)  

75. Odluka o prodaji građevinskih parcela  gospodarskih subjekata sukladno UPU-4 RADNE ZONE Vrtača 

I/1 Vrtača i prostorno planskoj dokumentaciji Općine Tounj u poduzetničkoj zoni „Vrtača“ (43)  

76. Odluka o dodjeli stipendija učenicima srednje škole za 2019/2020. školsku godinu i studentima za 

2019/2020. akademsku godinu (49)  

77. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenike zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tounj 

(52)  

78. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika ing. Ivice Sopeka za razdoblje od 25. travnja 

2019. godine do 25. listopada 2019. godine (53)  

79. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 

za 2020. godinu (53)  

80. Odluka o visini naknade za izbornu promidžbu po vijećniku (53)  

81. Odluka o komunalnom redu Općine Tounj (53)  

82. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Tounj (53)  

83. Odluka o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja i izgradnje ceste van općinskog groblja u Tounju 

(53) 

84. Odluka o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja i izgradnje ceste van općinskog groblja u Tounju 

(53)  

85. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o priznavanju u cijelosti oranice Linije kč.br. 3635 u K.O. Tounj površine 

613 m² upisana u zk.ul. 570 Marka Brletić i Mire Brletić iz Tounja, Zdenac 17 (53)  

86. Odluka o načinu plaćanja kupnje zemljišta tvrtke RUDAR d.o.o. Tounj u poduzetničkoj zoni „Vrtača“ 

Tounj (53)  

87. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Tounj (u daljnjem tekstu: Odluka) (53)  

88. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tounj za 2020. godinu (53)  

89. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 

godine (20)  

90. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu na području Općine Tounj (16)  

91. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tounj za 2018. godinu (16)  

92. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (20)  

93. Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2018. godine (20)  

94. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine  (20)  

95. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 

31. prosinca 2018. godine  (20)  

96. Izvršenje proračun za 2018. godinu - Opći dio  (20)  

97. Izvršenje proračun za 2018. godinu - Posebni dio (20)  

98. Izmjene i dopune program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (37)  

99. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (53)  

100. Izmjene i dopune programa održavanja infrastrukture za 2019. godinu (37)  

101. Izmjene i dopune proračuna općine Tounj za 2019. godinu (37)  

102. Proračun Općine Tounj za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (53) 

103. Polugodišnji izvještaj o izvršenja Proračuna za 2019. godinu (37)  

104. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Tounj od 01.01.2019. do 30.06. 2019. godine (37)  

105. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Tounj za 2020. godinu (53)  

106. Plan gospodarenja otpadom Općine Tounj za razdoblje 2018.-2023. godine (20)  

107. Prijedlog plana vježbi civilne zaštite u 2020. godini (52)  

108. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu s financijskim učincima (53) 

109. Plan nabave Općine Tounj za 2020. godinu (53)  

110. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (53)  

111. Program održavanja infrastrukture za 2020. godinu (53)  

112. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Tounj za 2020. godinu (53)  

113. Program javnih potreba u športu na području Općine Tounj za 2020. godinu (53)  

114. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Tounj u 2020. godini (53)  

115. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (53)  

116. Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2020. godinu (53)  

117. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini (53)  

118. Program utroška sredstava od nezakonito izgrađenim objektima za 2020. godinu (53)  
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119. Socijalni program Općine Tounj za 2020. godinu (53)  

120. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tounj u 2020. – 2022. godine 

(53)  

121. Zaključak o načinu plaćanja naknade za darovanje nekretnina u KO. Skradnik od Ministarstva državne 

imovine (20)  

 

 

XI. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ  
1. Odluka  o usvajanju novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Tounj (poziv na br: 945-01/19-01/18) (41)  

2. Odluka o usvajanju novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Plaški (poziv na br: 945-01/19-01/17) (41)  

3. Odluka o usvajanju novog (II) Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Barilović (poziv na br: 945-01/19-01/10) (41)  

4. Rješenje o obustavi postupka po zahtjevu koji je podnijela Galetić Barica iz Ogulina, Nova cesta 80, OIB 

97846130994, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, 

dogradnja stambene i pomoćne zgrade na kč.br. 2214/1 k.o. Ogulin, na adresi Nova cesta 80, Ogulin (21)  

5. Rješenje o obustavi postupka po zahtjevu koji je podnio Ferenac Drago iz Ozlja, Zaluka 19, OIB 

53356747858, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, kuće 

i pomoćne zgrade na kč.br. 183, 184 i 185 k.o. Zaluka, na adresi Zaluka 19, Ozalj (21)  

6. Rješenje o obustavljanju postupka po zahtjevu koji je podnio Benković Stjepan iz Karlovca, Zagrebačka 

10, OIB 75621731951, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 

zgrada, klijet – HIS, na kč.br. 727 k.o. Donji Lović, na adresi Gorniki u Ozlju (22)  

7. Rješenje o obustavljanju postupka po zahtjevu koji je podnio Kovačić Stjepan iz Ozlja, Jaškovo 64, OIB 

65233384795, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, 

prizemni gospodarski objekt na kč.br. 1043 k.o. Jaškovo, na adresi Jaškovo u Ozlju (22)  

8. Rješenje o obustavljanju postupka po zahtjevu koji je podnio Marković Mirko iz Ozlja, Boševci 16a, OIB 

58551218277, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, 

pomoćne zgrade na kč.br. 443/2 i 442/2 k.o. Novaki Ozaljski, na adresi Boševci 16a u Ozlju (22)  

9. Rješenje o obustavljanju postupka po zahtjevu koji je podnio Matusak Branko iz Ozlja, Karlovačka cesta 

47, OIB 26453050109, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 

zgrada, na kč.br. 668/2 i 668/3 k.o. Ozalj, na adresi Karlovačka cesta 47 u Ozlju (22)  

10. Rješenje o obustavljanju postupka po zahtjevu koji je podnio Obžetić Mijo iz Ozlja, Polje Ozaljsko 4, OIB 

23950232906, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, kuće, 

štale i ostalih pomoćnih građevina na kč.br. 867/1 i 870/4 k.o. Trg, na adresi Polje Ozaljsko 4 u Ozlju (22)  

11. Zaključak o određivanju privremenog zastupnika Dragici Žugčić (3)  

12. Zaključak o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene 

prometnog sustava (cestovni promet) – most i pristupna cesta preko rijeke Kupe u Pokupju na D228. 2. 

skupine (22)  

 

 

XII. UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO  
1. Odluka o realizaciji odmora za učenike tijekom školske godine 2019./2020. za školske ustanove na 

području Karlovačke županije (27)  

 

 

XIII. MANDATNO POVJERENSTVO  
1. Izvješće o aktiviranju mandata vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije (8a)  
2. Izvješće o aktiviranju mandata vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije (26a)  

3. Izvješće o aktiviranju mandata vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije (31)  
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XIV. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 
1. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice Karlovac koji je 

donijelo Upravno vijeće Opće bolnice Karlovac na sjednici održanoj 29. srpnja 2019. godine (40b)  

2. Statut Opće  bolnice Karlovac - pročišćeni tekst – (40b)  

3. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice i bolnice branitelja 

domovinskog rata Ogulin koji je donijelo Upravno vijeće Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog 

rata Ogulin  na sjednici održanoj 20. kolovoza 2019. godine (40b)  

4. Statut Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog rata Ogulin (potpuni tekst) (40b)  

 

 

XV. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ŽUPANIJE ZA 

2018. GODINU 
1. Poslovnik o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu (6)  
 

 

XVI. KULTURNO VIJEĆE KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
1. Kriteriji za ocjenu kvalitete prijedloga programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije (26a)  
 

 

XVII. SAVJET MLADIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
1. Poslovnik o radu Savjeta mladih Karlovačke županije (29)  

 

 

XVIII. ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA 

PACIJENATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

1. Poslovnik o organizaciji i načinu rada Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata (7)  

 

 

XIX. SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUŽNICA 

ZAPOSLENIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE  
1. Dopuna Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Karlovačke županije (10)  

 

 

XX. URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI 
1. Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području 

Karlovačke županije (2)  

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

Karlovačke županije (7)  

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

Karlovačke županije (52)  

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

Karlovačke županije (52)  

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

Karlovačke županije (52)  

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

Karlovačke županije (52)  
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XXI. ŽUPANIJSKO VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 

KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
1. Odluka o izboru predsjednika Vijeća ( 27)  

2. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća (27)  

 

 

XXII. ŽUPANIJSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 

KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
1. Odluka o izboru predsjednika Vijeća (27)  
2. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća (27)  

 

 

XXIII. ZDRAVSTVENE USTANOVE 
1. Statut Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog rata Ogulin (potpuni tekst) (47)  
2. Statut Doma zdravlja Duga Resa (34)  

3. Statut Doma zdravlja Karlovac (34)  

4. Statut Doma zdravlja Ogulin (41)  

5. Statut Doma zdravlja Ozalj (34)  

6. Statut Doma zdravlja Slunj (28)  

7. Statut Doma zdravlja Vojnić (33)  

8. Statut Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac (32)  

9. Statut Karlovačke ljekarne Karlovac (32)  
10. Statut Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije (41)  
11. Statut Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije (58)  

 

 

XXIV. TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA 
1. Odluka o donošenju Statuta Turističke zajednice područja Kupa (48)  

2. Statut Turističke zajednice područja Kupa (48)  
 

 

XXV. ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN 
1. Odluka o donošenju Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin (24)  

2. Statut Zavičajnog muzeja Ogulin (24)  

 

 

XXVI. I S P R A V A K  
1. Ispravak Rješenja o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na 

području Karlovačke županije (2)  

2. Ispravak Odluke o općinskim porezima Općine Draganić (5)  

3. Ispravak Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Draganić za 2019. godinu (8)  

4. Ispravak I Izmjene i dopune 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 2019. godinu (21)  

5. Ispravak Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (26a)  

6. Ispravak odluke o komunalnom doprinosu – Općina Josipdol (35)  

7. Odluka o ispravku Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu nakon 2. izmjena i 

dopuna, KLASA: 400-08/18-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-19-21 od 08. srpnja 2019. godine („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj 31/19), ispravlja se pogrešni navod u članku 9 (36)  

8. Odluka o ispravku u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Ribnik za 2019. godinu, 

KLASA: 400-04/19-01/02, UR-BROJ: 2133/21-01-19-4 od 31. srpnja 2019. godine, ispravlja se pogrešni 

navod te se iza članka II. dodaje članak III (36)  

9. Ispravak Odluke o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Draganić (49)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasnik Karlovačke županije 

Izdavač – Karlovačka županija 

Uredništvo – Ured župana Karlovačke županije, 

A. Vraniczanya br. 2, Karlovac 

 

telefon: 047/666-130, 666-133 

telefax: 047/666-268 

e-mail. tajnistvo@kazup.hr  

 

Urednik – Kristijan Čujko, dipl. iur. 

Izlazi prema potrebi 

Godišnja pretplata – 1.000,00 kuna 
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