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I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
1. Akcijski plan provedbe strategije Karlovačka županija - Pametna županija do 2022. godine (18c)  

2. Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2020. – 2022. godine (18c)  

3. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Karlovačke županije za 2020. i 2021. godinu 

(33)  

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu (18a)  

5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (48b)  

6. Godišnja analiza stanja za 2020. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (67b)  

7. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2021. godinu 

(67b)  

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

županije po Godišnjem obračunu za 2019. godinu (23)  

9. Izvadak iz Plana nabave za 2020. godinu (8)  

10. Izvješće o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d. (8)  

11. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije za 2019. godinu (8)  

12. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu (8)  

13. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 

2019./2020 (8)  

14. Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u 

Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.-2019. godine (8)  

15. Izvješće o provedbi plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.-2019. godinu (8)  

16. Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2019.g. (8)  

17. Izvješće o radu župana Karlovačke županije u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine (18c)  

18. Izvješće o radu župana Karlovačke županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (48a)  

19. Krovni interpretacijski plan „Dodir civilizacija“ s planom upravljanja (48c)  

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

Karlovačke županije (8) 

21. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (8)  

22. Odluka o izmjeni Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. 

godinu (8)  

23. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu 

javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu (8)  

24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Plaški (8)  

25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Antun Klasinc“ 

Lasinja (8)  

26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Cetingrad (8)  

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

o nabavi za sve predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna (8)  

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

bolnice za produženo liječenje Duga Resa, broj: 01-08-3464/19 koju je donijelo Upravno vijeće bolnice na 

svojoj 6. sjednici održanoj dana 26.11.2019. godine (8)  

29. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2020. godini 

(8)  

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

2020. godini (8)  

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

Karlovac u 2020. godini (8)  

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

2020. godini (8)  

33. Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije opće 

medicine Marinela Somek, dr.med.spec.opće medicine sa adrese Gustava Krkleca 2, Karlovac na adresu 

Nehajeva 4, Karlovac (8)  

34. Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije opće 

medicine Snježana Jurčević, dr.med.spec.opće medicine sa adrese Gustava Krkleca 2, Karlovac na adresu 

Nehajeva 4, Karlovac (8)  

35. Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije opće 

medicine Sanila Sviličić, dr.med.spec.opće medicine sa adrese Vladka Mačeka 48, Karlovac na adresu Petra 

Preradovića 6, Karlovac (8)  
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36. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, broj: 12-2192/19 kojom 

se daje u zakup Božidaru Mušuri, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Izidora Kršnjavog 

1, Karlovac ukupne površine 45,25 m2 radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj 

praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac 

na svojoj 22. sjednici održanoj dana 29. studenog 2019. godine (8)  

37. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, broj: 12-1466/19 kojom 

se daje u zakup Ljilji Matić-Marić, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Gaje Petrovića 2, 

Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži 

javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac na svojoj 19. sjednici 

održanoj dana 29. kolovoza 2019. godine (8) 

38. Odluka o davanju se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, broj: 12-1465/19 

kojom se daje u zakup Matiji Dvorniku, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Dr. Vladka 

Mačeka 48, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži 

javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac na svojoj 19. sjednici 

održanoj dana 29. kolovoza 2019. godine (8)  

39. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, broj:01-515/05/2019 

kojom se daje u zakup Maji Malnar, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Bana Josipa 

Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži 

javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Duga Resa na svojoj 21. sjednici 

održanoj dana 23.09. 2019. godine (8) 

40. Odluka o davanju se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, broj: 01-

515/04/2019 kojom se daje u zakup Anamariji Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja 

na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi 

u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Duga Resa na 

svojoj 21. sjednici održanoj dana 23.09. 2019.godine (8) 

41. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj, broj:01-435/1-2019 kojom 

se daje u zakup Martini Peraković, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja ukupne površine 20,2 m2 

na adresi Kolodvorska 2, Ozalj radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u 

ordinaciji u Mreži javne zdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj na svojoj 

22. sjednici održanoj dana 24.09.2019. godine (8) 

42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

(18b)  

43. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu (18b)  

44. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po 

Godišnjem obračunu za 2019. godinu (18c)  

45. Odluka o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora za nabavu antivirusne opreme s tvrtkom 

ZHEJIANG d.o.o. iz Zagreba (18c)  

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

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. 

godini (18c)  

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

ceste za 2019. godinu (18c)  

48. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Županijskoj upravi za ceste Karlovac (18c)  

49. Odluka o utvrđivanju interesa za sklapanje Ugovora o zakupu s Javnom ustanovom Regionalna razvojna 

agencija Karlovačke županije bez provođenje javnog natječaja (18c)  

50. Odluka o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko – obrtničkoj školi Karlovac za realizaciju kreditnog 

zaduženja kod Karlovačke banke, d.d. Karlovac, na temelju Odluke školskog odbora od 27. veljače 2020. 

godine (KLASA: 003-06/20-01/3, URBROJ: 2133-48-01-20-04), a u svrhu provedbe projekta A100160A 

„Energetska obnova zgrade Mješovito industrijsko – obrtničke škole Karlovac na adresi Struga  33, 

Karlovac“, odnosno zbog premošćivanja jaza koji bi mogao nastati zbog različite dinamike priljeva 

sredstava od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja/Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i dospijeća obveza, odnosno  poštivanja 

ugovorenih rokova plaćanja izvođaču radova (18c)  

51. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Plaški za realizaciju kreditnog zaduženja kod Hrvatske 

poštanske banke, d.d. Zagreb, na temelju Odluke školskog odbora od 12. ožujka 2020. godine (KLASA: 

003-01/20-30, URBROJ: 2133-29-20-2), a u svrhu provedbe projekta A100160A „Energetska obnova 

zgrade Osnovne škole Plaški na adresi 143. Domobranske pukovnije 1a, Plaški“, odnosno zbog 

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

graditeljstva i prostornog uređenja/Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva 
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regionalnog razvoja i fondova EU i dospijeća obveza, odnosno  poštivanja ugovorenih rokova plaćanja 

izvođaču radova (18c)  

52. Odluka o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu (18c)  

53. Odluka o davanju suglasnosti na Strategiju Karlovačke županije – Pametna županija (18c)  

54. Odluka o davanju suglasnosti na Akcijski plan provedbe strategije Karlovačka županija - Pametna županija 

do 2022. godine (18c)  

55. Odluka o davanju suglasnosti na Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 

2020. – 2022. godine (18c) 

56. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera 

suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji (18c)   

57. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu (23)  

58. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu (23)  

59. Odluka o dodjeli novčane potpore obiteljima s djecom čiji su roditelji zaposleni kod poslodavca koji je 

korisnik mjera potpore za očuvanje radnih mjesta ili su nezaposleni zbog epidemije uzrokovane virusom 

covid-19 (23)  

60. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana 

(23)  

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

Karlovačke županije (23)  

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

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. 

godini (23)  

63. Odluka o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini (23)  

64. Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke Županije za 2020. godinu (28)  

65. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. 

godinu (28)  

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

Resa, broj:01-08-1382/20 kojom se daje suglasnost Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa 

za realizaciju kunskog kratkoročnog kredita (28)  

67. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Eugena Kvaternika Rakovica, Rakovica 95, Rakovica za 

realizaciju kreditnog zaduženja kod Karlovačke banke d.d., na temelju Odluke školskog odbora od 

27.5.2020. godine (KLASA: 003-06/20-01/03, URBROJ: 2133-38-20-4), a u svrhu provedbe kapitalnog 

projekta  K100015A „Energetska obnova OŠ“ na adresi Rakovica 95, Rakovica, odnosno zbog 

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

graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i dospijeća obveza, odnosno poštivanja 

ugovorenih rokova plaćanja izvođaču radova (28)  

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

ceste za 2020. godinu (48a)  

69. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (48a)  

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

Karlovačke županije (48a)  

71. Odluka o osnivanju poduzetničkog centra (48a)  

72. Odluka o subvencioniranju kamate po „Programu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite“ (48a)  

73. Odluka o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac za sklapanje ugovora o 

kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza (48a)  

74. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, broj:01-50/05/2020 

kojom se daje u zakup Marijani Malović, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Bana Josipa 

Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži 

javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Duga Resa na svojoj 26. sjednici 

održanoj dana 27.01.2020. godine (48a)  

75. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, broj:  12-189/20 kojom 

se daje u zakup Aniti Bažant Brkljačić, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Izidora 

Kršnjavog 1, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji 

u Mreži javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac na svojoj 24. 

sjednici održanoj dana 31. siječnja 2020. godine (48a)  

76. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, broj: 12-377/20 kojom 

se daje u zakup Heli Puljić, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac 

radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži 
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javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac na svojoj 25. sjednici 

održanoj dana 27. veljače 2020. godine (48a)  

77. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin, broj: 01-9/138 kojom se 

daje u zakup Sanjinu Rodiću, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Bernardina Frankopana 

14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži 

javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Ogulin na svojoj 16. redovnoj 

sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine (48a)  

78. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin, broj: 01-9/139 kojom se 

daje u zakup Sanji Fabijan, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Bernardina Frankopana 

14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite  u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži 

javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Ogulin na svojoj 16. redovnoj 

sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine (48a)  

79. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin, broj: 01-9/141 kojom se 

daje u zakup Astri Malbaša Pribanić, dr.med.opće medicine poslovni prostor doma zdravlja na adresi 

Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine u privatnoj praksi 

u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Ogulin na 

svojoj 16. redovnoj sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine (48a)  

80. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin, broj: 01-9/140 kojom se 

daje u zakup Marini Kojčin, dr.med.spec.pedijatrije poslovni prostor doma zdravlja na adresi Bernardina 

Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u privatnoj praksi 

u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Ogulin na 

svojoj 16. redovnoj sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine (48a)  

81. Odluka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije za provođenje postupka javne 

nabave za izgradnju građevine javne namjene Zavoda – Ispostava Vojnić (48a)  

82. Odluka o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s planom upravljanja (48c)  

83. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu (54)  

84. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu (54)  

85. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana 

(54)  

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

Karlovačke županije (54)  

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

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. 

godini (54)  

88. Odluka o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini (54)  

89. Odluka o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu (67a)  

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

2020. godinu (67b)  

91. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu i 

projekcije za 2022. godinu i 2023. godinu (67ab)  

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

(67b)  

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

Resa (67b)  

94. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Generalski Stol (67b)  

95. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Netretić (67b)  

96. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Barilović (67b)  

97. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Prve osnovne škole Ogulin (67b)  

98. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin 

(67b)  

99. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Josipdol“ (67b)  

100. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Plaški (67b)  

101. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Slava Raškaj“ Ozalj (67b)  

102. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Žakanje (67b)  

103. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Draganići (67b)  

104. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Katarine Zrinski Krnjak (67b) 

105. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja (67b)  

106. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Slunj (67b)  
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107. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica 

(67b)  

108. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Cetingrad (67b)  

109. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vojnić (67b)  

110. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Karlovac (67b)  

111. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Medicinske škole Karlovac (67b)  

112. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomsko-turističke škole Karlovac (67b)  

113. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac (67b)  

114. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Prirodoslovne škole Karlovac (67b)  

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

Karlovac (67b)  

116. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Karlovac (67b)  

117. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac (67b)  

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

Frankopana Ogulin (67b)  

119. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Obrtničke i tehničke škole Ogulin (67b)  

120. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Duga Resa (67b)  

121. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Slunj (67b)  

122. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Karlovac (67b)  

123. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Ogulin (67b)  

124. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Karlovac (67b)  

125. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2021. 

god. kojima je Karlovačka županija osnivač (67b)  

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

učeničkim domovima u 2021. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (67b)  

127. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa, broj:01-451/14/2020 

kojom se daje u zakup Nikolini Hrvat Došen, dr.med. spec. obiteljske medicine poslovni prostor doma 

zdravlja na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti opće medicine u privatnoj 

praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Duga 

Resa na svojoj 33. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine (67b)  

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

Resa, broj: 01-08-3150/20 kojom se daje suglasnost Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa 

za realizaciju kunskog kratkoročnog kredita koju je donijelo Upravno vijeće bolnice na svojoj izvanrednoj 

telefonskoj sjednici održanoj dana 17.11.2020. godine (67b)  

129. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 

2022. godinu (73a)  

130. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

(73a)  

131. Odluka o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 

2020. godinu (73b)  

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

Karlovačke županije (73b)  

133. Odluka o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini (73b)  

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

Karlovačke županije u 2021. godini (73b)  

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

stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju siječanj - lipanj 2021. 

godine (73b)  

136. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021 - 2027. (73b)  

137. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj o dopuni potreba za 

odgovarajućim specijalnostima zdravstvenih radnika, broj:01-626/1-2020 koju je donijelo Upravno vijeće 

Doma zdravlja Ozalj na svojoj sjednici održanoj dana 26.studenog 2020. godine (73b)  

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

broj: 02-1658/1-20 koju je donijelo  Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na 

svojoj 40. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2020. godine (73b)  

139. Odluka o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2020. godinu (73b)  

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

Karlovačke županije za 2020. godinu (73b)  
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141. Operativni plan investicijskih ulaganja  u osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je Karlovačka 

županija osnivač za 2021. godinu (67b)  

142. 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 2021. godinu 

(67b)  

143. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (18c)  

144. Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (23)  

145. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (54)  

146. Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite (48a)  

147. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2021. godinu (67b)  

148. Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2021. 

godini (67b)  

149. Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2021. godini (67b)  

150. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2021. godini (67b)  

151. Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2021. godinu (67b)  

152. Program rada Županijske skupštine za prvo polugodište 2021. godine (73b)  

153. Proračun Karlovačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (67a)  

154. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor Duga Resa (18c)  

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

(18c)  

156. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu (28)  

157. Rješenje o dodatnom imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu (48a)  

158. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac (54)  

159. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Proračun i financije (67b)  

160. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik (67b)  

161. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zdravstvo (67b)  

162. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu (67b)  

163. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (67b)  

164. Rješenje o imenovanju Savjeta za zdravlje Karlovačke županije (67b)  

165. Rješenje o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (67b)  

166. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije (18c)  

167. Statut Karlovačke Županije (pročišćeni tekst) (23)  

168. Strategija Karlovačke županije – Pametna županija (18c)  

169. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu 

Vodoprivreda Karlovac d.d. (8)  

170. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije u 2019. 

godini (8)  

171. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu (8)  

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

školsku/akademsku godinu 2019./2020. (8)  

173. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera 

suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.-2019. godine (8)  

174. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 

2018.-2019. godinu (8)  

175. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2019. godini (8)  

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

2019. godine (18c)  

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

2020. godine (48a)  

178. Zaključak o prima se na znanje Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 

2019. godinu (18c)  

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

županije u 2019. godini (18c)  

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

Karlovačke županije u 2019. godini (18c)  

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

2019. godini (18c)  

182. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije za 2019. 

godinu (18c)  

183. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2019. godinu (18c)  
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184. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. 

godinu (18c)  

185. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 

2019. godinu (18c)  

186. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2019. godini (28)  

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

u 2019. godini (28)  

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

prostorno uređenje Karlovačke županije za 2019. godinu (28)  

189. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Karlovačke županije 2016. – 2020. (28)  

190. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove NATURA VIVA za 2019. godinu (28)  

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

2019. godini (48a)  

192. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trendovima i kretanju u turizmu Karlovačke županije za 2019. godinu te 

aktivnostima u 2020. godini (48a)  

193. Zaključak o primanju na znanje Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 

2019. godini (48a)  

194. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije 

za 2019. godinu (48a)  
195. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2021. godinu (67b)  
196. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim 

domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2020/21. (67b)  
197. Zaključak o primanju na znanje Izvješće tvrtke „Karla“ d.o.o. – u likvidaciji o stanju na dan predaje 

gospodarske cjeline te postupku likvidacije (73b)  
 

 

II ŽUPAN 
1. Izmjena Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2020.godini (61)  

2. II. Dopuna kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Karlovačke županije (32)  

3. Javni poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programima 

"Poduzetništvo mladih, žena i početnika", „Investicije privatnog sektora" i „Obrtna sredstva“ (58) 

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

Proračuna Karlovačke županije (5)  

5. Naputak o podnošenju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije (5)  

6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za 

zajedničko otvoreno lovište broj IV/151 – „RADATOVIĆ“ na području Karlovačke županije (2)  

7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za 

zajedničko otvoreno lovište broj IV/124 – „RAVNO“ na području Karlovačke županije (2)  

8. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje 

programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2020. godinu (3)  

9. Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke 

županije (3) 

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

županije za 2020. godinu (5)  

11. Odluka o sufinanciranju tekućih i kapitalnih aktivnosti HGSS – stanice Karlovac za 2020. godinu (5)  

12. Odluka o sufinanciranju tekućih i kapitalnih aktivnosti HGSS – stanice Ogulin za 2020. godinu (5) 

13. Odluka o sufinanciranju troškova ureda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA-

e) u Karlovcu za 2020. g (5)  

14. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za 

zajedničko otvoreno lovište broj IV/124 – „RAVNO“ na području Karlovačke županije (6)  

15. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za 

zajedničko otvoreno lovište broj IV/151 – „RADATOVIĆ“ na području Karlovačke županije (6)  

16. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 

2020. godinu  (6)  

17. Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske za 2020. godinu (6)  
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18. 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)  

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

o fiskalnoj odgovornosti (7)  

20. Odluka o sufinanciranju Turističke zajednice Karlovačke županije u 2020. godini (9) 

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

i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2020. godini (10) 

22. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite 

životinja na području Karlovačke županije (13)  

23. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu stanja stambenih jedinica (14)  

24. Odluka o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije (15)  

25. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu stanja stambenih jedinica (16)  

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

županije za 2020. godinu koje je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje 

Karlovačke županije na svojoj 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine (16)  

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

Karlovačke županije (17)  

28. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Karlovačke županije (18c)  

29. Odluka o obustavi isplate naknade troškova za prijevoz tijekom rada od kuće (18c)  

30. Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa udruga koje 

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

Karlovačkoj županiji za 2020. godinu (18c)  

31. Odluka o imenovanju članova Pregovaračkog odbora za sklapanje Dodatka Kolektivnom ugovoru za 

službenike i namještenike upravnih tijela Karlovačke županije (19)  

32. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Karlovačke županije (19)  

33. Odluka o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 

2020.god. (19)  

34. Odluka o rasporedu decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije u 2020. 

godini (19)  

35. Odluka o razrješenju i imenovanju službenice za rad u eNekretninama (22) 

36. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje 

programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2020. godinu (24)   

37. Odluka o izmjeni Financijskog plana korištenja sredstava proračuna Karlovačke županije za javne potrebe 

u tehničkoj kulturi u 2020. godini (25)  

38. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu (25)  

39. Odluka o ovlašćivanju Martine Korak, višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje i procjenu 

vrijednosti nekretnina u Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, za sudjelovanje u 

postupku izrade Državnog plana prostornog razvoja ispred Karlovačke županije (25)  

40. Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije 

(26)  

41. Odluka o izmjenama i dopunama odluke (29) 

42. Odluka o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Povjerenstvo za procjenu stambenih jedinica (29)  

43. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu stanja stambenih jedinica (29)  

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

Duga Resa upisanih u program grafički dizajner za školsku godinu 2020./2021. (30)  

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

Duga Resa upisanih u program grafički dizajner za školsku godinu 2020./2021. (30)  

46. Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Karlovačke županije (36)  

47. Odluka o visini i isplati neoporezive naknade za službenike i namještenike Karlovačke županije (42)  

48. Odluka o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš u 

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

56/13, 7/14, 50b/14, 6c/17, 29c/17, 8a/18, 19/18) (44)  

49. Odluka o uvjetima i kriterijima dodjele potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji u 2020. 

godini (46)  

50. Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji 

za 2020. godinu (46)  

51. Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Karlovac za darovanje nekretnine Zavodu za hitnu medicinu 

Karlovačke županije (47)  



   

 

 

9 

52. Odluka o postupanju upravnih tijela Karlovačke županije, u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji 

Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (47)  

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

o fiskalnoj odgovornosti (47)  

54. Odluka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije za darovanje nekretnine Gradu 

Ozlju (48a)  

55. Odluka o prihvaćanju ponuda poslovnih banaka na temelju objavljenog Javnog poziva bankama za 

iskazivanje interesa za uključivanje u Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite od 18. 

kolovoza 2020. godine (48a)  

56. Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021. (49)  

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

školsku/akademsku godinu 2020./2021.  (49)  

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

školskoj godini 2020./2021. (49)  

59. Odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju  u Karlovačkoj županiji za 2020. godinu (49)  

60. Odluka o davanju suglasnosti Prirodoslovnoj školi Karlovac za prolongat roka dospijeća kredita (53)  

61. 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 (53)  

62. Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2020.godini (55)  

63. Odluka o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva Karlovačke županije (56)  

64. Odluka o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za nabavu kitova za 

molekularnu dijagnostiku za testiranje na bolest COVID-19 (56)  

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

(56)  

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

nekretninama (56)  

67. Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Karlovačke županije (57)  

68. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2020. godinu (57)  

69. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Karlovac za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva bez 

naknade (60) 

70. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu nacrta Odluke o zaštiti izvorišta Mostanje (60)  

71. Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Slunj za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine (60)  

72. Odluka o dodjeli potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2020. godinu (62)  

73. Odluka o dodjeli potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2020. godinu (62)  

74. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin na Odluku 

Upravnog vijeća bolnice, broj:01-22/75 od 26. listopada 2020.godine (62)  

75. Odluka o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije za vrijeme trajanja epidemije 

bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (62)  

76. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici i bolnici branitelja domovinskog rata Ogulin za sklapanje 

Ugovora o davanju nekretnine na uporabu (63)  

77. Odluka o osnivanju ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 

2021. godine (63)  

78. 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 

(63)  

79. Odluka o imenovanju specijalističkog stručnog tima za analizu i planiranje sprječavanja širenja epidemije 

bolesti covid-19 na području Karlovačke Županije (63)  

80. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu nacrta Odluke o zonama sanitarne zaštite 

izvorišta Obrh i Opara (64)  

81. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (66)  

82. Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno/posvojeno dijete u 2020. godini (67b)  

83. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici i bolnici branitelja domovinskog rata Ogulin za pokretanje 

postupka kupoprodaje poslovnog prostora (67b)  

84. Odluka o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Karlovac (69)  

85. Odluka o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Ogulin (69)  

86. Odluka o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Duga Resa (69)  

87. Odluka o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Ozalj (69)  

88. Odluka o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Slunj (69)  
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89. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš u postupku izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (70)  

90. Odluka o sufinanciranju tekuće likvidnosti upravitelja javnih sportskih građevina za ublažavanje posljedica 

pandemije bolesti COVID-19 (73b)  

91. Odluka o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za nabavu testova za 

molekularnu dijagnostiku za testiranje na bolest COVID-19 (59)  

92. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici i bolnici branitelja domovinskog rata Ogulin za parcelaciju – 

cijepanje kčbr. 4870/1, k.o. Ogulin, PL 4483, broj D.L. 29 (61)  

93. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, 

KLASA: 406-09-01/20-02/11, URBROJ: 2133/89-02-20-09 koju je donijelo Upravno vijeće ustanove na 

svojoj 44. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine (71)  

94. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova ureda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske (REGEA-e) u Karlovcu za 2020. g. (73b)  

95. Odluka raspisivanju Natječaja Programa za dodjelu financijskih sredstava za usluge pomoći u kući koju 

pružaju licencirani pružatelji u razdoblju 2021. - 2023. godine (74)  

96. Odluka o upućivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateške 

studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije na javnu raspravu (74)  

97. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Eugena Kvaternika Rakovica za prodaju nekretnine putem 

javnog natječaja (74)  

98. Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provedbu projekta: Nikola Tesla poduzetnički centar 

(NTPC) (75)  

99. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske za 2020. godinu (75) 

100. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 

2021. godinu (75)  

101. Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske za 2021. godinu (75) 

102. Odluka o osnivanju popisnih centara i imenovanju voditelja popisnih centara na području Karlovačke 

županije (75)  

103. Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć u 2021.god. (75)  

104. Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno/posvojeno dijete u 2021. godini (75)  

105. Odluka o sufinanciranju pomoći za potres  Sisačko – Moslavačkoj županiji (75)  

106. Plan  financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini 

kojima je Karlovačka županija osnivač  (1) 

107. Prva izmjena plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 

2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (18c)  

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

2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (23)  

109. Četvrta izmjena Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 

2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (73b)  

110. Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2020. godini kojima je Karlovačka 

županija osnivač (1)  

111. Prva izmjena plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2020. godini kojima je 

Karlovačka županija osnivač (18c)  

112. Druga izmjena plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2020. godini kojima 

je Karlovačka županija osnivač (23)  

113. Četvrta izmjena Plana financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2020. godini kojima 

je Karlovačka županija osnivač (73b)  

114. Plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2020. godini iznad 

minimalnog standarda (1)  

115. Prvu izmjenu Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2020. godini 

iznad minimalnog standarda (18c)  

116. Četvrta izmjena Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2020. 

godini iznad minimalnog standarda (73b)  

117. Prva izmjena i dopuna operativnog  plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove 

kojima je Karlovačka Županija osnivač za 2020. godinu (20) 

118. Druga izmjena Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe školstva u 2020. godini 

iznad minimalnog standarda (23)  

119. Četvrta izmjena i dopuna Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke 

domove kojima je karlovačka županija osnivač za 2020. godinu (73b)  
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120. Prva izmjena i dopuna 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 2020. godinu (20) 

121. Druga izmjena i dopuna 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 2020. godinu (23)  

122. Četvrta izmjena i dopuna 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 2020. godinu (73b)  

123. Plan prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2020. godinu (2)  

124. Plan prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2021. godinu (75)  

125. Plan programa monitoringa vode za ljudsku potrošnju za Karlovačku županiju za 2020. godinu (14)  

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

za starije i nemoćne osobe sv. Antun Karlovac u 2020. godini kojem je Karlovačka Županija osnivač (31)  

127. Plan financiranja razlike između izdataka i vlastitih prihoda Doma za starije i nemoćne osobe “Sv. Antun” 

Karlovac u 2020. godini (31)  

128. Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2020. 

godini (31)  

129. Izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Karlovačke 

županije za 2020. godinu (4)  

130. Izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Karlovačke 

županije za 2020. godinu (57)  

131. Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Karlovačke županije (62)  

132. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (1) 

133. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (21)  

134. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (53) 

135. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (49)  

136. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Karlovačku županiju u 2020. 

godini (12)  

137. Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2020. godinu 

(48a)  

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

na području Karlovačke županije za 2020. godinu (57)  

139. Rješenje o odobravanju plaćanja rashoda Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu predujmom 

iznimno za neophodne rashode, pojedinačne vrijednosti do 20.000,00 kuna  (2)  

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

glasilu Karlovačke županije u 2020. godini (7)  

141. Rješenje o visini naknade za objavu općih akata ustanova i drugih tijela u službenom glasilu Karlovačke 

županije u 2020. godini (7)  

142. Rješenje o visini godišnje pretplate za službeno glasilo Karlovačke županije u 2020. godini (7)  

143. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga na razini Karlovačke 

županije (8)  

144. Rješenje o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Karlovačkoj županiji 

(11)  

145. Rješenje o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Karlovačkoj 

županiji (11)  

146. Rješenje o određivanju osnovice za obračun naknada vijećnicima i članovima radnih tijela (21)  

147. Izmjena Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti 

uvjeta za pružanje socijalnih usluga (35)  

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

županije (50)  

149. Rješenje o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Upravno vijeće Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske (53)  

150. Rješenje o određivanju predstavnika, zamjenika predstavnika Karlovačke županije, tajnika i zamjenika 

tajnika Gospodarsko-socijalnog vijeće Karlovačke županije (54)  

151. Rješenje o određivanju osnovice za obračun naknada vijećnicima i članovima radnih tijela (56)  

152. Rješenje o imenovanju zajedničkih članova Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske (58)  
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153. Rješenje o odobrenju korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu u iznosu do 

176.000,00 kuna za realizaciju Programa: 109 Gospodarenje energijom, aktivnosti A100134: Sufinanciranje 

Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (73b)  

154. Sporazum o osnivanju gospodarsko-socijalnog vijeća Karlovačke županije (51) 

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

području Karlovačke županije u 2020. godini (11)  

156. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Karlovačke banke d.d., I.G. Kovačića 

1, Karlovac, OIB: 08106331075, za prodaju nekretnine iz zk. ul. broj 361, k.č.br. 1933/4, k.o. Karlovac II 

(29)  

157. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude suvlasnika Urlić Antonije, OIB: 78539480504, 

Sinjska 9, Split, Klišmanić Katarine, OIB: 68505821936, Pistura 4, Split, Uroda Pirc Mire, OIB: 

88058249790, Lukovika Zelenka 2, Zagreb, i Forenbaher Staše, OIB: 32515607217, Ulica Josipa Fona 6, 

Zagreb, za prodaju nekretnine iz zk.ul. broj 1173, k.č.br. 1298, k.o. Karlovac II (35)  

158. Zaključak o korištenju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnice Marije Škrtić, Vijenac Ive Marinkovića 

3, Ogulin, OIB: 00759045829, za prodaju nekretnine iz zk.ul. broj 599, k.č.br. 4686/2, k.o. Saborsko (35)  

159. Zaključak o prihvaćanju Objedinjenog izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu 

koje je izradio Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša (35)  

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

zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2020. godini (45)  

161. Zaključak o korištenju svojeg prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, 

Karlovac, OIB: 2565467153, za prodaju nekretnine iz zk.ul. broj 3522, k.č.br. 35, k.o. Karlovac II (52)  

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

zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2020. godini (55)  

163. Zaključak o korištenju pravom prvokupa u predmetu ponude vlasnika Karlovačka banka d.d., Ivana Gorana 

Kovačića 1, Karlovac, OIB: 08106331075 koju zastupa predsjednica uprave Željka Surač za prodaju 

nekretnine upisane u zk.ul.br. 933, k.o. Karlovac II, kčbr. 1079, broj D.L.105 (62)  

164. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije za javnu 

raspravu (74)  

 

 

III. GRAD OGULIN 
1. Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2019. i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (30)  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu (30) 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 

godine (63)   

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2019. godinu (18c)  

5. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu (30)  

6. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2019. godinu (30)  

7. Izvještaj o  izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2019. godinu (30)  

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

2019. godini (30)  

9. Izvještaj o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu (30)  

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (30)  

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (30)  

12. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu (30)  

13. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu (30)  

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

Ogulina u 2019. godini (30)  

15. Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina 

(72)  

16. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu (30)  

17. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu (50)  

18. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu (72)  

19. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu (30)  

20. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu (50)  

21. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu (72)  

22. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu (30)  



   

 

 

13 

23. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu (50)  

24. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu (72)  

25. I. Izmjene Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu (30)  

26. II. Izmjene i dopune Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu (50)  

27. III. Izmjene i dopune Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu (72)  

28. I. Izmjene i dopune Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. 

godini (30)  

29. II. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini 

(50)  

30. III. izmjene i dopune Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 

2020. godini (63)  

31. IV. izmjene Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini 

(72)  

32. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu  (30)  

33. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (50)  

34. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (72)  

35. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (30)  

36. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (50)  

37. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (72)  

38. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2020. godinu (30)  

39. II. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2020. godinu (72)  

40. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (30)  

41. II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (72)  

42. I. izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu (50)  

43. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1 (3)  

44. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Ogulina (9) 

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

Poduzetničkoj zoni Ogulin (11) 

46. Odluka o poništenju Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva GP MIKAS d.o.o. za osnivanje prava 

građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin (11)  

47. Odluka o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva koje imenuje osnivač za provođenje javnog 

natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za posjetitelje  Ivanina kuća bajke (11)  

48. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina (11)  

49. Odluka o komunalnom redu (11)  

50. Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću u Gradu Ogulinu (13)  

51. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti u Gradu Ogulinu (13)  

52. Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Gradu Ogulinu (13)  

53. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Gradu Ogulinu (13)  

54. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina (13) 

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

56. Odluka o razrješenju dužnosti vršiteljice dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin (16)  

57. Odluka o imenovanju dužnosti  ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin (16)  

58. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća 

bajke (18c) 

59. Odluka o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Grada Ogulina (20)   

60. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (22)  

61. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ 

Ogulin od roditelja – korisnika usluga (22)  

62. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju (22)  

63. Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente (22)  

64. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupa poslovnog prostora te ostalih naknada za korištenje površina javnih 

namjena i ostalog zemljišta u vlasništvu Grada Ogulina (22)  

65. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2019. godinu (30)  

66. Odluka  o izmjeni  Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2020. godini (30)  

67. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina 

(30)  
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68. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ogulina (30)  

69. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin (30)  

70. Odluka o ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih 

voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Ogulina i raskidu Ugovora o koncesiji - KON-2/16 (30)  

71. Odluka o pristupanju Grada Ogulina Udruzi Žene spisateljice (30)  

72. Odluka  o osnivanju i imenovanju Odbora za proslavu Dana Grada Ogulin (35)  

73. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina (37)  

74. Odluka o dopuni Odluke o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ogulina (40)  

75. Odluka o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme 

profesionalnog obavljanja dužnosti (41)  

76. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Ogulina (41)  

77. Odluka o visini osnovice za obračun plaća radnika Zavičajnog muzeja Ogulina (41)  

78. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa potpora u malom i srednjem 

poduzetništvu  na području Grada Ogulina (43)  

79. Odluka o odobravanju isplate sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za 2020. Iz Razdjela 001 Gradska 

izvršna tijela i predstavnička tijela, Glava 00101 Gradonačelnik, Aktivnost A 100002 – Obilježavanje Dana 

Grada i drugih obljetnica i manifestacija, pozicija R024 u iznosu od ukupno 15.500,00 kuna, u svrhu 

realizacije Programa proslave Dana Grada Ogulina 14. rujna 2020 (48a)  

80. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin  

(48a)  

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

području Grada Ogulina u nastavnoj godini 2020./2021. (48a)  

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

području Grada Ogulina za školsku godinu 2020./2021. (48a)  

83. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1 4 (50)  

84. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina (50)  

85. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2020. godinu (50)  

86. Odluka o određivanju imena školskoj športskoj dvorani pri Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin 

(50)  

87. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa 

društveno poticane stanogradnje na području Grada Ogulina (50)  

88. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Grada Ogulina (50)  

89. Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Ogulina (50)  

90. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Ogulina (50)  

91. Odluka o imenovanju Povjerenstva  za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Ogulina (50)  

92. Odluka o promjeni banke žiro-računa Grada Ogulina (53)  

93. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ogulina (61)  

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

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2020. godini (63)  

95. Odluka o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s Planom upravljanja (63)  

96. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Ogulina (63)  

97. Odluka o uvjetima za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u 2020. godini (65)  

98. Odluka o broju stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. i visini mjesečne 

stipendije (65)  

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

školsku/akademsku godinu 2020./2021.  (65)  

100. Odluka o deficitarnim zanimanjima za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. (65)  

101. Odluka o zanimanjima iz STEM područja za studente u akademskoj godini 2020./2021. (65)  

102. Odluka o uvođenju Riznice Grada Ogulina (71)  

103. Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ogulina (72)  

104. Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin-UPU 6 

(72)  

105. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu (72)  

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

u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini (72)  
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107. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2019. godinu (72)  

108. Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (72)  

109. Odluka o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (75a)  

110. Odluka o upravljanju grobljima u Mjesnom odboru Otok Oštarijski (75a)  

111. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Ogulina za 2020. godinu (3)  

112. Izmjene Plana prijma u upravna tijela Grada Ogulina za 2020. godinu (13)  

113. Izmjene Plana prijma u upravna tijela Grada Ogulina za 2020. godinu (48a)  

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

protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (16)  

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

nastajanja i širenja požara (16)  

116. Plan rasporeda sredstava za kulturu i tehničku kulturu u 2021. godini (72)  

117. Plan raspodjele sredstava za program javnih potreba u sportu Grada Ogulina u 2021. godini (72) 

118. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (72)  

119. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2020. godinu (30)  

120. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina (9) 

121. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina (26)  

122. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina (40)  

123. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina (61)  

124. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina (64) 

125. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu (72) 

126. Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu (72)  

127. Program potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini (72)  

128. Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2021. godinu (72)  

129. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (72)  

130. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (72)  

131. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. 

godinu (72)  

132. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (72)  

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

2021. godinu (72)  

134. Proračun Grada Ogulina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (72)  

135. Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća 

bajke (41)  

136. Rješenje o imenovanju dužnosti ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (41)  

137. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (63)  

138. Rješenje o  imenovanju Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata (65)  

139. Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (72)  

140. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin (72)  

141. Socijalni program Grada Ogulina za 2021. godinu (72)  

142. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina (30)  

143. Zahtjev za dodjelu potpore za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize koronavirusom (COVID-

19) (30)  

144. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2019. 

godine i siječanj 2020. godine (11)  

145. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu (11)  

146. Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2019. godinu 

(11)  

147. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2019. godinu 

(11)  

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

2019. godinu (11)  

149. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Policijske postaje Ogulin za 2019. godinu (11)  

150. Zaključak o ne davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima 

upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin (11)  

151. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin (11)  

152. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima 

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

153. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje za razdoblje srpanj - prosinac 2019. 

godine (30)  
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154. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove 

objekata zaštićene spomeničke baštine za 2019. godinu (30)  

155. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad 

Ogulin u 2019. godini (30)  

156. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2019. godinu (30)  

157. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za veljaču, ožujak i 

travanj 2020. godine (30)  

158. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2019. godinu 

(50)  

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

2019. godinu (50)  

160. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2019. godinu (50)  

161. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin  d.o.o. Ogulin za 2019. 

godinu (50)  

162. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2019. godinu (50)  

163. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina  d.o.o. Ogulin za 

2019. godinu (50)  

164. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2019. godinu 

(50)  

165. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj, lipanj, srpanj 

i kolovoz 2020. godine (50)  

166. Zaključak o prihvaćanju o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2019. godinu (63)  

167. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2019. godinu 

(63)  

168. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2019. 

godini (63)  

169. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin 

(63)  

170. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan i listopad 2020. 

godine (63)  

171. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin  kojeg je 

utvrdilo Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Ogulin (72)  

172. Zaključak o davanju odobrenja Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2021. godinu (72)  

173. 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 

(72)  

174. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2020. godine 

(72)  

 

 

IV. OPĆINA CETINGRAD 
1. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Cetingrad u 2019. godini i godišnji Plan 

razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (26)  

2. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Cetingrad za 2020. godinu (26)  

3. Izmjene i dopune proračuna Općine Cetingrad za 2020. godinu (26)  

4. II. izmjene i dopune proračuna Općine Cetingrad za 2020. godinu (39)  

5. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Cetingrad za 2020. godinu (59)  

6. IV. izmjene i dopune proračuna Općine Cetingrad za 2020. godinu (73b)  

7. Izmjena Odluke o prodaji vozila (69)  

8. Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Cetingrad za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u općinskom Vijeću Općine Cetingrad za 2019. 

godinu (4)  

9. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Cetingrad za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. godine (26)  

10. Izvještaj o izvršenju proračuna općine Cetingrad za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine (51)  

11. Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa u 2019. godini (26)  

12. Izvješće općinske načelnice Općine Cetingrad za razdoblje 01.07.2019. – 31.12.2019. (26)  

13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini (26)  

14. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2019. godini (26)  
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15. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa u 2019. godini (26)  

16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2019. godini (26)  

17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Cetingrad u 2019. godini (26)  

18. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Cetingrad u 2019. godini (26)  

19. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Cetingrad za 2019. godinu (26)  

20. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu (26)  

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

Cetingrad (8)  

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

području Općine Cetingrad (3)  

23. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Cetingrad (3)  

24. Odluka o utvrđivanju potrebe za organiziranjem predškolskog odgoja (8)  

25. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Cetingrad (15)  

26. Odluka o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa 

smanjenim sadržajem za javnu raspravu (25) 

27. Odluka o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva i verifikaciji mandata članu Općinskog vijeća (26)  

28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Mandatnog povjerenstva (26)  

29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje (26) 

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

redovno godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača 

za 2020. godinu (26)  

31. Odluka o usvajanju Izvješća općinske načelnice (26)  

32. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini (26)  

33. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2019. 

godini (26)  

34. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa na području Općine Cetingrad u 2019. godini 

(26)  

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

2019. godini (26)  

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

2019. godini (26)  

37. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Cetingrad za 2019. godinu 

(26)  

38. Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu (26)  

39. Odluka o usvajanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine 

Cetingrad za 2020. godinu (26)  

40. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća u Općini Cetingrad (26)  

41. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Cetingrad za razdoblje 2020. – 2026. godine 

(26)  

42. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cetingrad za 2020. godinu (26)  

43. Odluka o usvajanju godišnjeg Programa mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere 

na području općine Cetingrad u 2019. godini i Provedbeni plan mjera (26)  

44. Odluka o prodaji vozila (39)  

45. Odluka o prodaji rabljenih kontejnera (39)  

46. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Cetingrad  

(39)  

47. Odluka o sufinanciranju boravka u Dječjem vrtiću Slunj za djecu sa područja Općine Cetingrad (39)  

48. Odluka o sufinanciranju boravka u Dječjem vrtiću pri Osnovnoj školi Cetingrad za djecu sa područja Općine 

Cetingrad (39)  

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

na području Općine Cetingrad (39)  

50. Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Cetingrad, 07. kolovoza 2020. godine (39) 

51. Odluka o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa 

smanjenim sadržajem za I. ponovnu javnu raspravu (40)   

52. Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad 

(49)  

53. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim 

sadržajem (51)  

54. Odluka o usvajanju Izvješća općinske načelnice (51)  
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55. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika Srednjih škola (51)  

56. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Cetingrad u 2020. godini (59)  

57. Odluka o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s planom upravljanja (59)  

58. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (59)  

59. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Cetingrad za 2021. godinu 

(69)  

60. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Cetingrad za 2021. godinu (73b) 

61. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cetingrad za 2021. godinu (73b)  

62. Odluka o imenovanju Povjerenstva za socijalna pitanja Općine Cetingrad (73b) 

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

2021. godini (73b)  

64. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cetingrad za 2020. godinu (3) 

65. Plan nabave za 2020. godinu - izmjene i dopune (26)  

66. Plan nabave za 2020. godinu - izmjene i dopune (39)  

67. Plan nabave za 2020. godinu - izmjene i dopune (59) 

68. Plan nabave za 2020. godinu - izmjene i dopune (73b)  

69. Plan nabave za 2021. godinu (75)  

70. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cetingrad za 2020. godinu (26)  

71. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cetingrad za 2021. godinu (73b)  

72. Plan razvojnih programa Općine Cetingrad za razdoblje 2020. - 2022. godine - izmjene i dopune (26)  

73. Plan razvojnih programa Općine Cetingrad za razdoblje 2020. - 2022. godine  ̵  izmjene i dopune (59)  

74. Plan razvojnih programa Općine Cetingrad za razdoblje 2020. - 2022. godine - izmjene i dopune (73b)  

75. Plan razvojnih programa Općine Cetingrad za razdoblje 2021. - 2023. godine (73b)  

76. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Cetingrad za 2021. godinu (69)  

77. Procjena rizika od velikih nesreća Općine Cetingrad (26)  

78. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad u 2020. godini - izmjene i dopune (26)  

79. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad u 2020. godini - izmjene i dopune (59)  

80. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad u 2020. godini - izmjene i dopune (73b)  

81. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad u 2021. godini (73b)  

82. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Cetingrad - izmjene i 

dopune (26)  

83. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Cetingrad - izmjene i 

dopune (59)  

84. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Cetingrad - izmjene i 

dopune (73b)  

85. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Cetingrad (73b)  

86. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2020. godini - izmjene i dopune (26)  

87. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2020. godini - izmjene i dopune (59)  

88. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2020. godini - izmjene i dopune (73b)  

89. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad u 2021. godini (73b)  

90. Program javnih potreba u sportu na području Općine Cetingrad u 2020. godini - izmjene i dopune (26)  

91. Program javnih potreba u sportu na području Općine Cetingrad u 2020. godini - izmjene i dopune (59)  

92. Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Cetingrad za 2021. godinu (73b)  

93. Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju na području Općine Cetingrad u 2021. godini 

(73b)  

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

2021. godinu (73b)  

95. 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 2021. godini (73b)  

96. Prostorni plan uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem (59)  

97. Proračun Općine Cetingrad za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (73b)  

98. Socijalni program Općine Cetingrad za 2020. godinu - izmjene i dopune (26)  

99. Socijalni program Općine Cetingrad za 2020. godinu - izmjene i dopune (59)  

100. Socijalni program Općine Cetingrad za 2021. godinu (73b)  

101. Strategija upravljanja imovinom Općine Cetingrad za razdoblje 2020. – 2026. godine (26)  
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III. OPĆINA DRAGANIĆ 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2019. godinu (33) 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2020. g. (57)  

3. Izmijenjeni i dopunjeni Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Draganić za 2020. g. (33)  

4. Izmijenjeni i dopunjeni Program javnih  potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva na području 

Općine Draganić za 2020. g. (33)  

5. Izmijenjeni i dopunjeni Program sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine 

Draganić za 2020. g. (33)  

6. Izmijenjeni i dopunjeni Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Draganić za 2020.g. (57)  

7. 3. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Draganić za 2020. g. (75)  

8. Izmijenjeni i dopunjeni Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2020. 

godini (57)  

9. 2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2020. 

godini (75)  

10. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara na područje Općine Draganić za 2019. godinu (13)  

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Draganić za 2019. g. (33)  

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture na području Općine Draganić u 2019. 

godini (33)  

13. Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Draganić (13)  

14. Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić (13)  

15. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Draganić (13)  

16. Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja općine Draganić u privatnim dječjim vrtićima i obrtima 

za čuvanje djece (13)  

17. Odluka o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za 2020. g. (33)  

18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Draganić za 2020. godinu (33)  

19. Odluka o mjerama pomoći lokalnom gospodarstvu i stanovništvu zbog šteta nastalih uslijed epidemije 

korona virusa (33)  

20. Odluka o načinu rada Općinskog  vijeća Općine Draganić za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja 

korona virusa (COVID-19) (33)  

21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu k.č. br. 439, 440/2  i 441 k.o. Draganić 

(33)  

22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (44)  

23. Odluka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Draganić (47)  

24. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Draganić (47)  

25. Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine 

Draganić za školsku godinu 2020./2021. (47)  

26. Odluka o kupnji zemljišta (56) 

27. Odluka o kupnji zemljišta (57)  

28. Odluka o prihvaćanju 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za 2020. g. (57)  

29. Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Draganić (57)  

30. Odluka o raspodjeli rezultata (57)  

31. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Draganić za 2021. godinu (70)  

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

grupe birača za 2021. g. (70)  

33. Odluka o prihvaćanju 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Draganić za  2020. g. (75)  

34. Odluka o popisu i imenovanju povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Draganić za 2020. godinu 

(75a)  

35. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Draganić s rokovima 

čuvanja (60)  

36. Proračun Općine Draganić za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. godinu (70)  

37. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2021. godini (70)  

38. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2021. g. (70)  



   

 

 

20 

39. Program javnih  potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva na području Općine Draganić za 2021.g. 

(70)  

40. Program javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Draganić za 2021. godinu (70)  

41. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Draganić za 2020. godinu 

(75)  

42. Program  sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Draganić za 2021.g. (70)  

43. 2. Izmjene i dopune Programa sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine 

Draganić za 2020.g (75)  

44. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2021. godinu (70)  

45. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. 

godinu (70)  

46. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (70)  

47. 1. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (75)  

48. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana komisije za Statut, Poslovnik i Normativnu djelatnost (47)  

49. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije (47)  

50. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika odbora za proračun i financije (47) 

51. Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i 

studentima s područja Općine Draganić (57)  

52. Socijalni program Općine Draganić za 2021. godinu (70)  

53. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Draganić za 2019. g. (13)  

54. Zaključak o predlaganju kandidata sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu (13)  

55. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Draganić za 2019. godinu 

(13)  

56. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za 

opće dobro koje provode udruge (13)  

57. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje i procjenu zaprimljenih projektnih prijava za 

financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge (13)  

58. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za prigovore o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte koji 

su za opće dobro koje provode udruge (13)  

59. Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture 

na području Općine Draganić za 2019.g. (33)  

60. Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Draganić u 2019. g. (33) 

61. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Draganić 

(33) 

 

 

III. OPĆINA JOSIPDOL 
1. Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Josipdol  za 2019. godinu (40)  

2. Godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2021. godinu (75b)  

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Josipdol za 2020. godinu (48a)  

4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Josipdol za 2020. godinu (59)  

5. Izmjene i dopune Financijskog plana proračunskog korisnika dječjeg vrtića Josipdol za 2020. godinu (48a)  

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol 2019. godinu (29)  

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol 2019. godinu (40)  

8. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Josipdol za 2019. godinu (40)  

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu (40)  

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba kulturi za 2019. godinu (40)  

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potpora u obrazovanju Općine Josipdol  za 2019. godinu (40)  

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2019. godinu (40)  

13. Izvješće o izvršenju Programa potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju  za 2019. godinu (40)  

14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu (40)  

15. Izvješće o izvršenju  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Josipdol za 2019. godinu (40)  

16. Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2019. 

godinu (40)  

17. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara za 2019. godinu (40)  
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18. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. (51) 

19. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020 (51) 

20. Odluka o određivanju naknada za korištenje mrtvačnice na grobljima na području Općine Josipdol (4)  

21. Odluka o otpisu dugovanja Tvrtki „Oplast“ j.d.o.o. iz Oštarija, Mihaljevići 158, za zakup poslovnog prostora 

u „Vojarni II“ Oštarije (13)  

22. Odluka o zabrani nekontroliranog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Općine Josipdol (15)  

23. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol 2019. godinu (29)  

24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (29)  

25. Odluka o otpisivanju dugovanja Tvrtki „Oplast“ j.d.o.o. iz Oštarija, Mihaljevići 158, za zakup poslovnog 

prostora u „Vojarni II“ Oštarije u iznosu u cijelosti sa pripadajućim zakonskim kamatama (40)  

26. Odluka o povjeravanju obavljanja poslova na održavanju javne rasvjete (40)  

27. Odluka o povjeravanju obavljanja poslova na održavanju nerazvrstanih cesta (40)  

28. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2019. godinu (40)  

29. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol 2019. godinu (40)  

30. Odluka o prijenosu sredstava za financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina (40)  

31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (40)  

32. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade (40)  

33. Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 

Općine Josipdol (40)  

34. Odluka o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2019. 

godinu (40)  

35. Odluka o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana komunalnog društva Komunalno 

Josipdol d.o.o. za 2019. godinu (40)  

36. Odluka o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Turističke zajednice Općine 

Josipdol za 2019. godinu (40)  

37. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama  (40)  

38. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji  za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Josipdol 

(40)  

39. Odluka o raspodjeli sredstava poslovanja ostvarenog u Financijskom planu  za 2019. Godinu proračunskog 

korisnika Dječjeg vrtića Josipdol (40)  

40. Odluka o raspodjeli sredstava poslovanja ostvarenog u proračunu Općine Josipdol za 2019. godinu 

41. Odluka o stavljanju van snage Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u OŠ Josipdol (47) 

42. Odluka o  prodaji zemljišta u K.O. Modruš (48a) 

43. Odluka o  prodaji zemljišta u K.O. Oštarije (48a)  

44. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra  puta na k.č. broj: 4899/2 u K.O. Modruš (48a)  

45. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra  puta na k.č. broj: 4150 u K.O. Oštarije (48a)  

46. Odluka o komunalnoj infrastrukturi i njenom pravnom statusu (48a)  

47. Odluka o  proglašenja statusa javnog dobra u općoj uporabi (48a)  

48. Odluka o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika za školsku godinu 2020./2021. sa prebivalištem 

na području Općine Josipdol (50)  

49. Odluka o  prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2020. godinu (51)  

50. Odluka o  prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 

2020. godinu (51) 

51. Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara (59)  

52. Odluka o prihvaćanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ (59) 

53. Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Josipdol i k.o. Oštarije (59) 

54. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu (75b)  

55. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2021.godinu 

(75b)  

56. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje političkih stranaka općinskog 

vijeća Općine Josipdol u 2021. godini (75b)  

57. Odluka o ukidanju ulice Vorkapići u naselju Trojvrh (75b)  

58. Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Josipdol (48a)  

59. Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2021. godinu (75b)  

60. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu (75b)  

61. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (75b)  

62. Program javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2021. godinu (75b)  

63. Program javnih potreba u području socijalne skrbi  za 2021. godinu (75b)  

64. Program korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području 

Općine Josipdol za 2021. godinu (75b)  
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65. Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol  za 2021. godinu (75b)  

66. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  za 2021. godinu (75b)  

67. Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu (75b)  

68. Proračun Općine Josipdol za 2021. godinu (75b)  

69. Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Karlovačke županije (51)  

70. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Josipdol (13)  

71. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Josipdol (40)  

72. Statut Općine Josipdol (pročišćeni tekst) (13)  

73. Statut Općine Josipdol (pročišćeni tekst) (40)  

74. Urbanistički plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II (Glasnik Karlovačke županije 26/12, 

58/19 ) - PROČIŠĆENI TEKST (13)  

75. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela (29)  

76. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika (29)  

77. Zaključak o statusu zgrade Karlovačka 5, Josipdol (40)  

78. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2019. godinu (40)  

79. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela (40)  

80. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika (40)  

81. Zajednička odluka o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite 

namjene naselja Josipdol i III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol (48a)  

82. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o verifikaciji Mandata članovima općinskog 

Vijeća (59)  

83. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o verifikaciji Mandata članovima općinskog 

Vijeća (75b)  

 

 

IV. OPĆINA PLAŠKI 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Plaški u 2020. godini (74)  

2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (74)  

3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture Općine Plaški za 2020. 

godinu (74)  

4. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Plaški za 2020. godinu (74)  

5. I. Plan razvojnih programa Općine Plaški za 2021. te projekcija za 2022. i 2023. godinu (74)  

6. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (36)  

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture  za 2019. godinu (36)  

8. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. (36)  

9. Izvještaj i obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plaški na dan 31.12.2019.g (36)  

10. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine (51)  

11. Izvještaj i obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plaški na dan 30.06.2020.g. 

(61)  

12. Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Plaški u razdoblju od 01.01.2020. do 30.11.2020. 

godine (74)  

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

Općine Plaški (14)  

14. Odluka o plaći općinskog načelnika i zamjenika i zamjenice općinskog načelnika te drugim  pravima 

općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i zamjenice općinskog načelnika (14)  

15. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (14)  

16. Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Plaški (14)  

17. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (36)  

18. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture  za 2019. godinu 

(36)  

19. Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški za razdoblje siječanj – prosinac 2019.g (36)  

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

Općine Plaški (pročišćeni tekst) (36)  

21. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Knjižnice i čitaonice Općine Plaški 

(36)  

22. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški 

(58) 
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23. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture  za razdoblje 

siječanj – lipanj 2020. godine (61)  

24. Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine (61)  

25. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine (61)  

26. Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški za razdoblje SIJEČANJ – LIPANJ 2020. godine (61)  

27. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Plaški u 2020. godini (61)  

28. Odluka o odobrenju kratkoročne pozajmice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Plaški iz Plaškog (61)  

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

Plaški (61)  

30. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (61)  

31. Odluka o otpisu dospjelih potraživanja komunalne naknade (61)  

32. Suglasnost na Odluku o veličini, cijeni i godišnjoj grobnoj naknadi grobova i grobnica za urne (61)  

33. Odluka o veličini, cijeni i godišnjoj grobnoj naknadi grobova i grobnica za urne (61)  

34. Odluka o imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice Općine Plaški s polovicom radnog vremena (61)  

35. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu (74) 

36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2020. godinu (74)  

37. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Plaški za financiranje političkih stranaka Općinskog 

vijeća Općine Plaški za 2021. godinu (74)  

38. Odluka o sufinanciranju programa predškole u Općini Plaški za 2021. godinu (74)  

39. Odluka o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. 

godinu (74)  

40. Odluka o financijskoj jednokratnoj pripomoći roditeljima za novorođenče u 2021. godini u Općini Plaški 

(74)  

41. Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2021. godini u Općini Plaški 

(74)  

42. Odluka o izvršenju Proračuna  Općine Plaški za 2021. godinu (74)  

43. Odluka o sufinanciranju poslova osnivanja zemljišnih knjiga za katastarske općine k.o. Međeđak, k.o. 

Pothum i k.o. Kunić u Općini Plaški (74)  

44. Plan prijma u službu za 2020. godinu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški (14)  

45. Izmjene Plana prijma u službu za 2020. godinu (68)  

46. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Plaški za 2020. 

godinu (14)  

47. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela  

i drugih tijela Općine Plaški za 2020. godinu (32)  

48. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela  

i drugih tijela Općine Plaški za 2021. godinu (75)  

49. Plan razvojnih programa Općine Plaški za 2019. godinu (36)  

50. Ostvarenje Plana razvojnih programa Općine Plaški za razdoblje I-VI. 2020. godine (61)  

51. Polugodišnje ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – 

po izvorima (61)  

52. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (11)  

53. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (25)  

54. Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (12)  

55. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plaški (14)  

56. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Plaški (14)  

57. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Općine Plaški (56)  

58. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2021. godinu (74)  

59. Program održavanja komunalne  infrastrukture Općine Plaški za 2021. godinu (74)  

60. Program o namjeni korištenju novčanih sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (74)  

61. Program o korištenju novčanih sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu u 

Općini Plaški za 2021. godinu (74) 

62. Proračun Općine Plaški za 2021. g. i projekcija za 2022-2023. g (74)  

63. Socijalni program Općine Plaški za 2021. godinu (74)  

64. Statut Općine Plaški (14)  

65. Suglasnost na prijedlog Odluke na visini cijene rada radnih strojeva i popratnih djelatnika (66)  

66. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju tvrtke VEKS d.o.o. za  2019. godine kao u tekstu kakav su 

vijećnici dobili s pozivom za 24. sjednicu Općinskog vijeća (61)  

67. Zaključak o prihvaćanju u cijelosti Izvješća o poslovanju tvrtke PLAŠKI KOM d.o.o. za  2019. godine kao 

u tekstu kakav su vijećnici dobili s pozivom za 24. sjednicu Općinskog vijećA (61)  
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68. Zaključak o prihvaćanju u cijelosti Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Plaški za  2019. godine kao u tekstu 

kakav su vijećnici dobili s pozivom za 24. sjednicu Općinskog vijeća (61)  

69. Zaključak o prihvaćanju u cijelosti Izvješća o radu  Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine Općine 

Plaški za  2019. godine kao u tekstu kakav su vijećnici dobili s pozivom za 24. sjednicu Općinskog vijeća 

(61)  

70. Zaključak o prihvaćanju u cijelosti Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plaški za  2019. 

godine kao u tekstu kakav su vijećnici dobili s pozivom za 24. sjednicu Općinskog vijeća (61)  

71. Zaključak o prihvaćanju u cijelosti Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Plaški za razdoblje od 

01.01.2019. do 31.12.2019. godine kao u tekstu kakav su vijećnici dobili s pozivom za 24. sjednicu 

Općinskog vijeća (61)  

 

 

V. OPĆINA RIBNIK  
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik u 2020. godini (73b)  

2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ribnik s financijskim učincima za razdoblje 

2021.-2023. godina (73b)  

3. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Ribnik za 2020. godinu (73b)  

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ribnik za 2019. godinu (21)  

5. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području 

Općine Ribnik u 2019. godini (21)  

6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2019. godinu (21)  

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2019. 

godinu (21)  

8. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Ribnik za 2019. godinu (21)  

9. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Ribnik za 2020. godinu sa Projekcijama 2021. i 2022. godinu 

nakon 1. Izmjena i dopuna (21)  

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. 

godine (21)  

11. Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Ribnik (13)  
12. Odluka o pridržavanju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanje širenja epidemije koronavirusa SARS-

CoV-2 trgovini hranom i živežnim namirnicama u Općini Ribnik (14)  

13. Odluka o pridržavanju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanje širenja epidemije koronavirusa SARS-

CoV-2 svim ugostiteljskim objektima i objektima ostalih djelatnosti u Općini Ribnik (14)  

14. Odluka o obustavi svih aktivnosti sportskih i amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti na području 

Općine Ribnik (14)  

15. Odluku o imenovanju pomoćnika načelnika Stožera civilne zaštite Općine Ribnik (15)  

16. Odluka o imenovanju Povjerenika Civilne zaštite Općine Ribnik (16)  

17. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu nakon 

1. Izmjena i dopuna (21)  

18. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu nakon 1. izmjena i dopuna (21)  

19. Odluka o raspoređivanju razlike sredstava iz Proračuna Općine Ribnik za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka za 2019. godinu (21)  

20. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ribnik (21)  

21. Odluka o mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica koronavirusa (21)  

22. Odluka o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Općine Ribnik (21)  

23. Odluku o obustavi Odluke o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Općine Ribnik 

(25)  

24. Odluka o plaći, naknadi za rad i naknadi stvarnih materijalnih troškova Općinskog načelnika i zamjenika 

Općinskog načelnika Općine Ribnik (41)  

25. Odluku o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za  

Općinu Ribnik (41)  

26. Odluka o sufinanciranju radova na modernizaciji nerazvrstane ceste (41)  

27. Odluka o subvencioniranju javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (41)  

28. Odluka o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Ozlja 

te Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje (41)  

29. Odluka o sufinanciranju projekta Zaželi II (41)  
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30. Odluka o podmirenju troškova financiranja rada Stožera civilne zaštite (41)  

31. Odluka o kapitalnoj pomoći VZ Općine Ribnik (41)  

32. 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 (41)  

33. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik (46)  

34. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja 

Općine Ribniku školskoj godini 2020./2021 (46)  

35. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Saborsko i osnivanju Radne skupine 

za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Saborsko (56)  

36. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu nakon 

2. izmjena i dopuna (63)  

37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu nakon 2. izmjena i dopuna (63)  

38. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik (63)  

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

Općine Ribnik (63)  

40. Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za  Općinu Ribnik (63)  

41. Odluka o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu (73b)  

42. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ribnik za 2021. godinu (73b)  

43. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ribnik za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka u 2021. godini (73b)  

44. Odluka o novčanoj pomoći potresom pogođenim područjima u Republici Hrvatskoj (75)  

45. Odluka o podmirenju troškova DVD-a Ribnik i DVD-a Lipnik (75)  

46. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu (41)  

47. Plan nabave za 2020. godinu nakon 1. izmjena i dopuna (31)  

48. Plan nabave za 2021. godinu (73b)  

49. Plan razvojnih programa Općine Ribnik za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu (73b)  

50. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Općine 

Ribnik za 2021. godinu (73b)  

51. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika (41)  

52. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik (46)  

53. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u 

radu službenika i namještenika Općine Ribnik (46)  

54. Pravilnik o radu (46)  

55. Pravilnik o dodjeli pomoći studentima sa područja Općine Ribnik (63)  

56. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja (46)  

57. Proceduru blagajničkog poslovanja u Općini Ribnik (46)  

58. Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put (46)  

59. Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ribnik (46)  

60. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna (21)  

61. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. godinu 

nakon 2. izmjena i dopuna (63)  

62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2021. godinu 

(73b)  

63. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. godinu nakon 1. izmjena 

i dopuna (63)  

64. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2020. godinu nakon 2. izmjena 

i dopuna (73b) 

65. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2021. godinu (73b)  

66. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu 

(73b)  

67. Program potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2020. godinu (73b)  

68. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Ribnik za 2021. godinu (73b)  

69. Socijalni program Općine Ribnik za 2020. godinu nakon 1. izmjena i dopuna (63)  

70. Socijalni program Općine Ribnik za 2021. godinu (73b)  

71. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ribnik za 2019. godinu (21)  

72. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Ribnik za 2019. godinu (21)  
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VI. OPĆINA SABORSKO  
1. Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Saborsko za 2019. godinu (10)  

2. Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Saborsko za 2020. godinu (74)  

3. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Saborsko za 2020.godinu (10)  

4. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu (27)  

5. I. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (27)  

6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Saborsko za 2020. godinu (27)  

7. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Saborsko za 2020. g. (46)  

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Saborsko za 2019. godinu (17)  

9. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Saborsko u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (27)  

10. Izvješće o radu načelnika za 2019.g. (27)  

11. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

na području Općine Saborsko za 2019. godinu (27)  

12. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. (35)  

13. Izvješće o izvršenju Programa poticaja poljoprivrede na području Općine Saborsko za 2019. godinu (46)  

14. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Saborsko za 2019. godinu (46)  

15. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (46)  

16. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Saborsko za 2019. godinu (46)  

17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju, sportu, informiranju, tehničkoj kulturi, 

zdravstvu i udrugama građana općine saborsko za 2019. godinu (46)  

18. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu (46)  

19. Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 

2019. godini (46)  

20. Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Saborsko (65)  

21. Odluka o I. izmjenama  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine 

Saborsko (10)  

22. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Saborsko za redovito financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Saborsko za 2020. godinu (10) 

23. Odluka o donošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Saborsko za razdoblje od 

2017. do 2022. godine za 2019. godinu (17)   

24. Odluka o I. izmjeni Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih  i drugih 

tijela Općine Saborsko za 2020. godinu (22)  

25. Odluka o I. izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Saborsko za 2020. g. (27)  

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

zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu (27)  

27. Odluka o I. izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Saborsko (27)  

28. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda (27)  

29. Odluka o I. izmjenama i dopunama  Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Saborsko za 

redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Saborsko za 2020. godinu 

(27)  

30. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Saborsko (27)  

31. Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina (27)  

32. Odluka o II. izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Saborsko za redovito 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Saborsko za 2020. godinu (35)  

33. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda (35)  

34. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Općine Saborsko (42)  

35. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Saborsko (46)  

36. Odluka o izmjeni Programa potpora u poljoprivredi Općine Saborsko za 2020. godinu (46)  

37. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Saborsko za 2020. godinu (46)  

38. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Općine Saborsko (46)  

39. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Saborsko u 2020. godini (46)  

40. Odluka o visini studentske stipendije (46)  

41. Odluka o financiranju učeničkih domova (46)  

42. Odluka o financiranju obroka u Osnovnoj školi Plaški (46)  
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43. Odluka o financiranju prehrane za učenike Područne škole Saborsko (46)  

44. Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike 1.-8. razreda s područja Općine Saborsko (46)  

45. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Saborsko za razdoblje od 2021.-2027.g. (46)  

46. Odluka o II. izmjeni Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih  i drugih 

tijela Općine Saborsko za 2020. godinu (61)  

47. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju potrebe za organiziranjem predškolskog odgoja (66)  

48. Odluku o ispravku rezultata poslovanja iz prethodne godine (66)  

49. Odluka o otpisu  obveza (66)  

50. Odluka o IV. izmjenama i dopunama  Proračuna za 2020. g. (74) 

51. Odluka o prihvaćanju Plana proračuna Općine Saborsko za 2021.godinu i Projekcija proračuna za  2022. I 

2023.godinu (74) 

52. Odluku o prihvaćanju Plana razvojnih programa Općine Saborsko za razdoblje 2021.-2023.godine (74)  

53. Odluka o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina u Općini Saborsko za 2021.g. (74)  

54. Odluka o izgradnji spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (74)  

55. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Općine Saborsko i odvoza 

komunalnog otpada (74)  

56. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Saborsko za redovito financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Saborsko za 2021. godinu (74)  

57. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine 

Saborsko (74) 

58. Odluka o isknjiženju imovine iz poslovnih knjiga Općine Saborsko (75a)  

59. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko za 2020.g. (5)  

60. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Saborsko za 2020. godinu  s trogodišnjim 

financijskim učincima (10)  

61. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Saborsko za 2021. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima (74)  

62. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih  i drugih tijela Općine 

Saborsko za 2021. godinu (75a)  

63. Poslovnička Odluka o izmjenama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Saborsko (10)  

64. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Saborsko (2)  

65. Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Saborsko (24)  

66. Pravilnik o radu (2)  
67. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Saborsko (46)  
68. Program potpora u poljoprivredi Općine Saborsko za 2020. godinu (35)  
69. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (74) 
70. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini (74)  
71. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Saborsko u 2021. godini (74)  
72. Program javnih potreba u sportu na području Općine Saborsko za 2021. godinu (74)  
73. Program socijalnih potreba Općine Saborsko za 2021. godinu (74)  
74. Program potpora u poljoprivredi Općine Saborsko za razdoblje od 2021.-2027. godine (74) 
75. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu (74) 
76. Program utroška šumskog doprinosa  za 2021. godinu (74)  
77. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Saborsko za razdoblje od 2020. do 2023. 

godine (10)  

78. Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Saborsko (10)  

79. Strategiju upravljanja imovinom Općine Saborsko za razdoblje 2019.-2025. godine (66)  
80. Suglasnost komunalnom poduzeću Sabkom d.o.o. OIB: 09289617248 iz Saborskog, Senj 44, na  Cjenik za 

obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Saborsko 

(5)  
81. Suglasnost Općinskog načelnika Općine Saborsko tvrtki Vodovod i kanalizacija  d.o.o. OIB: 75422440757  

iz Ogulina, Ivana Gorana Kovačića 14, na Cjenik za vodne usluge za Općinu Saborsko (17)  
82. Zaključak o usvajanju Godišnjeg programa mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području općine Saborsko za 2020.g. 

(10)  

83. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Saborsko u području prirodnih 

nepogoda za 2019. godinu (27)  
84. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Saborsko u periodu od 1. siječnja 2019. 

do 31.prosinca 2019. godine (27)  
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85. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Saborsko za 2019.godinu (35)  
86. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog poduzeća Sabkom za 2019.g. (46)  
87. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Saborsko u periodu od 1. siječnja 2020. 

do 30.lipnja 2020. godine (46)  
88. Zaključak o prihvaćanju Izvješća inventurne komisije (46)  
89. Zaključak o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Saborsko za 2020. g. (46)  
90. Zaključak o III. izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Saborsko za 2020. g. (66)  
91. Zaključak o usvajanju Plana djelovanja  općine Saborsko u području prirodnih nepogoda za 2021.g. (74) 
 

 

VII. OPĆINA TOUNJ 
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tounj za 2021. godinu (68)  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. 

godine (12)  

3. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (12)  

4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tounj za 2020. godinu (12)  

5. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. (12)  

6. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (67b)  

7. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (67b)  

8. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tounj za 2020. godinu (67b)  

9. Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2019. godine (12)  

10. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (12)  

11. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2019. godine (12)  

12. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (12)  

13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (12)  

14. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu na području Općine Tounj (12)  

15. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. siječnja 

2019. godine do 31. prosinca 2019. godine (12)  

16. Odluka o donošenju Strategije razvoja turizma Općine Tounj 2018. - 2025. godine (12)  

17. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

Općine Tounj (12)  

18. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

Općine Tounj (12)  

19. Odluka o određivanju iznosa kojeg plaćaju roditelji za boravak djece u Dječjeg vrtića „Tounjska spužvica“ 

u područnoj školi „Lucija Capan“ Tounj u sklopu projekta demogratske obnove Vlade Republike Hrvatske 

zajedno sa lokalnom samoupravom Općine Tounj i Karlovačke županije (12)  

20. Odluka o dodjeli priznanja dožupanici Karlovačke županije dr.sc. Vesni Hajsan Dolinar zamjenici 

općinskog načelnika Općine Tounj Nikolini Matešić Katić i ravnateljici osnovne škole „Josipdol“ Anđelini 

Božičević za veliko zalaganje kod otvaranja dječjeg vrtića „Tounjska spužvica“ u područnoj osnovnoj školi 

„Lucija Capan“ Tounj (12)  

21. Odluka o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada sa gradom Ogulin 

i Otočac, općinom Josipdol, Tounj, Saborsko, Plaški i Brinje i Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin 

(12)  

22. Odluka o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja na općinskom groblju u Kamenici Skradničkoj (12)  

23. Odluka o dodjeli financijske potpore (12)  

24. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenike zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tounj (14)  

25. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenike zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tounj (16)  

26. Odluka o otpisu duga komunalne naknade i najma prostora za  2016. godinu (19)  

27. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika ing. Ivice Sopeka za  razdoblje od 25. listopada 

2019. godine do 24. lipnja 2020. godine (34)  

28. Odluka o dodjeli priznanja Općine Tounj voditeljici Državne godetske uprave, Područni ured za katastar 

Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Ogulin gospođi Sanji Stipetić, dipl. ing. geod. (34)  

29. Odluka o dodjeli posmrtnih priznanja Općine Tounj bivšim vatrogascima Nikoli  Fumiću  i  Nikoli  Kromaru 

za izuzetan doprinos u radu u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tounj (34)  
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30. Odluka da Općina Tounj  sufinancira 50% troškove iskopa trase vodovoda mještanima koji imaju više od 

50 metara za postavljanje cijevi za priključak vodovoda po domaćinstvu – objektu za sve mještane koji 

imaju stalno prebivalište na području Općine Tounj (34)  

31. Odluka o određivanju cijene zemljišta koju Općina Tounj kupuje za potrebe proširenja općinskih groblja na 

području Općine Tounj (34)  

32. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje pozivnog natječaja „za rekonstrukciju državne ceste D-

23, izgradnje pješačkog hodnika“ (35)  

33. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje pozivnog natječaja za nadzor nad izvođenjem radova 

„rekonstrukcije državne ceste D-23, izgradnje pješačkog hodnika“ (35)  

34. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog natječaja o zapošljavanju djelatnika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu – administrativnog referenta (36)  

35. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tounj (36)  

36. Odluka za izradu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Tounj (38)  

37. Odluka za izradu pripreme, prijave i provedbe projekta za uređenje eduktivne šumske staze, a sve u okviru 

natječaja za tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture, na lokaciji kč.br. 3843, 3846, 3891, 3901, 3902, 3932, i 3963 K.O. Tounj (40)  

38. Odluka za izradu pripreme i izradu idejnog plana ulaganja i idejnog projekta za uređenje eduktivne šumske 

staze, a sve u okviru natječaja za tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale 

manje infrastrukture, na lokaciji kč.br. 3843, 3846, 3891, 3901, 3902, 3932, i 3963 K.O. Tounj (40)  

39. Odluka za izradu DODATNE  projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole za rekonstrukciju 

nerazvrstane  ceste i izgradnjom kružnog toka na županijskoj cesti kč.br. 3947 K.O. Tounj  i kč.br. 2603 

K.O. Zdenac na lokaciji: od D-23 do Ž-3220 (40)  

40. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tounj (40)  

41. Odluka o zapošljavanju djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu – Administrativnog 

referenta (42)  

42. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog natječaja za izbor izvođača prema projektu 

WIFI4EU (45)  

43. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih elementarnih nepogoda (45)  

44. Odluka o upravljanju i raspolaganju  imovinom u vlasništvu  Općine Tounj (45)  

45. Odluka o odabiru tvrtke koja će izvoditi radove na projektu ˝Rekonstrukcija državne ceste D-23 izgradnja 

pješačkog hodnika˝ (46)  

46. Odluka o izradi troškovnika za građevinske i obrtničke radove uređenja unutrašnjosti župne crkve sv. Ivana 

Krstitelja u Tounju i izrade elektrotehničkog projekta i troškovnika za idejno rješenje novog rasvjetnog 

rješenja za sanaciju dotrajale elektroinstalacije u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Tounju (49)  

47. Odluka o odabiru poduzeća za stručni nadzor nad radovima "Rekonstrukcija državne ceste D-23 izgradnja 

pješačkog hodnika" (51)  

48. Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tounj (52) 

49. Odluka o pokretanju  postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i 

donošenja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tounj (53)  

50. Odluka o odabiru tvrtke koja će izvoditi radove na projektu ˝Nabave opreme i usluga u sklopu projekta 

WIFI4EU˝ (57)  

51. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ˝Tounjska spužvica˝, Tounj (57)  

52. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića ˝Tounjska spužvica˝, Tounj (57)  

53. Odluka o imenovanju predstavnice u Povjerenstvu za upis djece u vrtić ˝Tounjska spužvica˝, Tounj (57)  

54. Odluka o upisu u dječji vrtić ˝Tounjska spužvica˝, Tounj djeteta Davida (Oca Igora) Janjanina, Višnjić brdo 

26, Gornje Dubrave – Ogulin i o visini iznosa sufinanciranja roditelja troškova Dječjeg vrtića (58)  

55. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje pozivnog natječaja „za izradu Odluke o II. Izmjeni i 

dopuni prostornog plana uređenja Općine Tounj“ (59) 

56. Odluka o zapošljavanju asistenta u Dječjem vrtiću ˝Tounjska spužvica˝, Tounj za djecu sa teškoćama u 

razvoju (60)  

57. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za uređenje crkve  i izgradnje vanjskih kovanih vrata sv. Ivana 

Krstitelja u Tounju (60)  

58. Odluka o imenovanju službenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka (60)  

59. Odluka o odabiru poduzeća koja će izraditi dokumentaciju za  „II. izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Tounj“ (63)  

60. Odluka o zapošljavanju asistenta u Dječjem vrtiću "Tounjska spužvica", Tounj za djecu sa teškoćama u 

razvoju (64)  

61. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika ing. Ivice Sopeka za  razdoblje   od  24. lipnja 

2020. godine do 27. studenog 2020. godine (68)  
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62. Odluka o  raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 

za 2021. godinu (68)  

63. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tounj za 2021. godinu (68)  

64. Odluka o priključku vodoopskrbne mreže u objekt „Boćara“ Rebrovići, Brletići bb, Tounj (68)  

65. Odluka da Općina Tounj za objekt „Boćara“ i u osnovnoj školu Kamenica kupi klupe i stolove (68)  

66. Odluka o dodjeli financijske potpore za saniranje velike štete na stambenom objeku Franje Brletića, Potok 

Tounjski 56, Tounj uzrokovana elementarnom nepogodom od jakog vjetra, pijavice i tuče (68)  

67. Odluka o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja na općinskom groblju u Kamenici Skradničkoj (68)  

68. Odluka o raspisivanju natječaja o zakupu poljoprivrednog zemljišta u K.O. Tržić Tounjski (68)  

69. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu s financijskim učincima (68)  

70. Plan razvojnih programa Općine Tounj za razdoblje 2021. - 2023. godine (68)  

71. Plan nabave Općine Tounj za 2021. godinu (68)  

72. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj (34)  

73. Pravilnik o korištenju službenih automobila (45)  

74. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (68)  

75. Program održavanja infrastrukture za 2021. godinu (68)  

76. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Tounj za 2021. godinu (68)  

77. Program javnih potreba u športu na području Općine Tounj za 2021. godinu (68) 

78. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Tounj u 2021. godini (68)  

79. Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2021. godinu (68)  

80. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini (68)  

81. Proračun Općine Tounj za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (68)  

82. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Tounj za 2021. godinu (68)  

83. Socijalni program Općine Tounj za 2021. godinu (68)  

84. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tounj u 2021. – 2023. godine 

(68)  

85. Statut Općine Tounj (12)  

86. Strategija razvoja turizma Općine Tounj 2018. - 2025. godine (12) 

 

 

VIII. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ  
1. Obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke 

županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije 

(74)  
 

 

IX. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 
1. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog potpunog teksta Statuta Specijalne bolnice za produženo 

liječenje Duga Resa koji je donijelo Upravno vijeće Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa, 

na 2. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2019. godine (8)  
2. Odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije -pročišćeni tekst (23)  
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Specijalne bolnice za 

produženo liječenje Duga Resa koji je donijelo Upravno vijeće Specijalne bolnice za produženo liječenje 

Duga Resa  na sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine (67b)  
4. Statut Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa (67b)  
5. Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije koji 

obuhvaća Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 23/20) i 

Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije 

(Glasnik Karlovačke županije br. 54/20) (73b)  
6. Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (pročišćeni tekst) (73b)  
 

 

X. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ŽUPANIJE 
1. Poslovnik o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu (5)  
2. Poslovnik o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2020. godinu (73b)  
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XI. GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE KARLOVAČKE 

ŽUPANIJE 
1. Program rada Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije za 2020. godinu 

2. Program rada Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije za 2020. godinu 

 

 

XII. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA 
1. Statut Turističke zajednice Grada Ogulina (37)  
 

 

XIII. ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN 
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin (67b)  

2. Izmjene i dopune Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin (67b)  
 

 

XIV. I S P R A V A K  
1. Ispravak Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika (11)  
2. Ispravak Zaključka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje i procjenu zaprimljenih projektnih prijava za 

financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge (25)  
3. Ispravak u Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški (30)  
4. Ispravak u Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Plaški (30)  
5. Ispravak Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (42) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasnik Karlovačke županije 

Izdavač – Karlovačka županija 

Uredništvo – Ured župana Karlovačke županije, 

A. Vraniczanya br. 2, Karlovac 

 

telefon: 047/666-130, 666-133 

e-mail. tajnistvo@kazup.hr  

 

 

Urednik – Kristijan Čujko, dipl. iur. 

Izlazi prema potrebi 

Godišnja pretplata – 1.000,00 kuna 
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