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PRORAČUN U MALOM

„Proračunom u malom“ Općine Josipdol za 2019. godinu želimo Vam prikazati na razumljiv način
programe i projekte u koje se planiraju utrošiti proračunska sredstava Općine.
Proračun u malom je važan dio proračunskom procesu, odnosno predstavlja sažetak proračuna.
Cilj je da se i u narednoj, 2019. godini očuva financijska stabilnost za izvršenje svih planiranih investicija
kako bi se dodatno podigli standardi komunalne infrastrukture i javnih potreba.
U nastojanju da podignemo razinu otvorenosti, transparentnosti i komunikacije upoznati ćemo Vas s
mogućnostima i obvezama financiranja iz proračuna s željom da proračunska sredstva usmjerimo na
dobrobit svih stanovnika Općine Josipdol.

Što je proračun ?
Proračun je plan financijskih aktivnosti u određenom vremenskom razdoblju, uključujući sve planirane
prihode i izdatke u proračunskom razdoblju koje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca,
odnosno fiskalnu godinu.
Proračun Općine Josipdol je temeljni financijsko planski dokument u kojem se utvrđuju programi,
aktivnosti i projekti za proračunsku godinu.
Proračun mora biti uravnotežen, odnosno ukupna visina planiranih prihoda i viška prihoda iz prethodne
godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.
Sva pitanja vezana za proračun regulirana su temeljnim zakonodavnim aktom – Zakonom o proračunu
(„Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15).

Funkcije lokalnog proračuna ?
o
o
o
o
o

proračun je pravni akt
proračun je financijski plan
proračun je strateški dokument
proračun je vodič za postupke
proračun je sredstvo komunikacije

Od čega se sastoji proračun?
→ Općeg dijela proračuna - računa prihoda i rashoda, re računa financirana
→ Posebnog dijela Proračuna – plana prihoda i rashoda iskazanih po vrstama raspoređenih u
programe koji se sastoji od aktivnosti i projekata
→ Plana razvojnih programa – koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje i sadržava ciljeve i
prioritete razvoja
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Što se iz proračuna može saznati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ukupni planirani prihodi
ukupno planirani rashodi
koji programi, aktivnosti i projekti se financiranju
koliko se sredstava troši na funkcioniranje općine
koliko se sredstava ulaže u komunalnu infrastrukturu
koliko se sredstava ulaže u razvoj poljoprivrede, turizma i gospodarstva
koliko se sredstava troši na socijalnu skrb, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje
koliko se sredstava troši na kulturu, sport, civilno društvo, školstvo i predškolski odgoj
tko su proračunski korisnici i koliko proračunskih sredstava troše
tko su izvanproračunski korisnici

Tko izrađuje prijedlog proračuna i tko donosi proračun ?
Upravno tijelo za financije, odnosno Jedinstveni upravni odjel, temeljem Uputa Ministarstva financija,
izrađuje Upute proračunskim i izvanproračunskim korisnicama za izradu proračuna do 31. kolovoza
tekuće godine za iduću proračunsku godinu.
Proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su dostaviti prijedlog financijskih planova do 15. rujna
tekuće godine.
Jedinstveni upravni odjel razmatra prijedlog i usklađuje financijske planove proračunskih i izvan
proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima, objedinjuje sve planove i sublimira ih u
nacrt proračuna, koji upućuje Općinskom načelniku do 15. listopada tekuće godine.
Općinski načelnik je jedini ovlašteni predlagatelj proračuna u Općini.
Prijedlog proračuna i projekcija proračuna utvrđuje Općinski načelnik te ih podnosi Općinskom vijeću
na donošenje najkasnije do 15. studenog tekuće godine.
Proračun donosi Općinskog vijeće, kao predstavničko tijelo, najkasnije do kraja tekuće godine za iduću
proračunsku godinu. Proračun se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Izvršavanje proračuna temelji se na Odluci o izvršavanju proračuna. Proračunski korisnici odgovorni su
za izvršavanje svih rashoda u skladnu sa njihovim namjena te za potpunu pravodobnu naplatu prihoda i
primitaka iz svoje nadležnosti.
Proračunska načela
➢ Načelo jedinstva i točnosti proračuna - proračunski prihodi moraju biti prikazani u proračun,
rashodi se moraju trošiti na način i u iznosima kako su planirani u proračunu
➢ Načelo dobrog financijskog upravljanja – proračunska sredstva moraju se trošiti ekonomično,
učinkovito, djelotvorno i na najbolji mogući način
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➢ Načelo uravnoteženosti – prihodi proračuna moraju biti jednaki rashodima proračuna, a
Općina smije trošiti samo onoliko sredstava koliko ih može prikupiti. Ukoliko tijekom godine
zbog nepredviđenih izvanrednih okolnosti proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih
prihoda odnosno smanjenjem rashoda. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom
proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna
➢ Načelo jedne godine – prihodi i rashodi planiraju se za jednu proračunsku fiskalnu godinu
➢ Načelo obračunske jedinice – svi prihodi i rashodi iskazuju se u kunama
➢ Načelo transparentnosti – podrazumijeva pravovremeno, potpuno, jasno i točno informiranje
javnosti pa se stoga proračun, projekcije, izmjene i dopune proračuna, te godišnje i
polugodišnje izvješće o izvršenju proračunu objavljuju u službenom „Glasniku Karlovačke
Županije“ i na službenim stranicama Općine Josipdol, www.josipdol.hr
➢ Načelo univerzalnosti – svi proračunski prihodi mogu se koristiti za podmirivanje svih rashoda
i izdataka, osim ako nije drugačije propisano. Namjenski prihodi proračuna je prihodi za
posebne namjene (npr. komunalna naknada), prihodi od prodaje imovine, pomoći, donacije,
zaduživanja i prodaje dionica i udjela.
➢ Načelo specifikacije – prihodi proračun moraju biti raspoređeno prema ekonomskoj klasifikaciji
i izvorima, a rashodi proračuna moraju biti raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama,
te moraju biti uravnoteženi s prihodima

Odakle dolazi novac u Proračun, odnosno što čini prihode proračuna?
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

porezi
pomoći iz proračuna i inozemstva
prihodi od imovine
komunalni doprinosi i naknada
prihodi proračunskih korisnika
prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga
prihodi od donacija
upravne pristojbe i ostali prihodi
prihodi od prodaje dugotrajne pokretne i nepokretne imovine
prihodi od financijske imovine i zaduživanja
preneseni višak ili manjak poslovanja iz prethodnih godina
prihodi od EU

Namjenski prihodi proračuna i za što koriste?

❖ Komunalna naknada
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici i korisnici stambenog, poslovni i garažnog prostora, te
neizgrađenog građevinskog zemljišta i građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne
djelatnosti.
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Prikupljenim sredstvima od komunalne naknade financiraju se izdaci za odvodnju atmosferskih voda,
javnu rasvjetu, čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija.
Visinu komunalne naknade određuje općina
komunalnoj naknadi.

prema lokaciji, vrsti i veličini nekretnine Odlukom o

❖ Komunalni doprinos
Komunalni doprinos se plaćaju vlasnici prilikom gradnje ili ozakonjenja stambenih, poslovnih i drugih
građevina temeljem podataka o zapremnini građevine u m3. Prikupljena sredstava komunalnog
doprinosa namijenjena su za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
nerazvrstanih cesta, groblja, krematorija, javnu rasjvetu.
Visinu komunalnog doprinosa određuje općina prema lokaciji nekretnine Odlukom o komunalnom
doprinosu.
❖ Vodni doprinos
Vodni doprinos Vodni doprinos je jedan od izvora sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva i
definiran je Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva.
Vodni doprinos se plaća na gradnju građevina za koje se zahtjev za izdavanje akta o dopuštenju
građenja podnosi od 16. veljače 2006. godine te za građevine koje su izgrađene bez akta o dopuštenju
građenja za koje se podnosi zahtjev za izdavanje akta kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito
izgrađene građevine.
Obveznik plaćanja vodnoga doprinosa je investitor građevine za koju se donosi ili je donesen akt za
građenje, odnosno, podnositelj zahtjeva u postupku ozakonjenja građevine na čije ime je izdan izvršni
akt kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito izgrađene građevine.
Jedinicama lokalne samouprave pripada 8 % vodnoga doprinosa naplaćenoga na njihovom području. Ta
sredstva koriste se za građenje i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica
lokalne samouprave. Hrvatske vode su u obvezi jednom mjesečno doznačavati ovaj iznos proračunima
jedinica lokalne samouprave.
❖ Šumski doprinos
Šumski doprinos plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni
sortimenti) u visini 5 % od prodajne cijene proizvoda na panju.
Sredstva šumskog doprinosa namijenjena su za izgradnju komunalnih građevina a njihova namjena
utvrđuje se Programom utroška sredstava šumskog doprinosa.
❖ Naknada za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Općina Josipdol sukladno Zakonu o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada obavlja poslove izdavanja
rješenja i naplate naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Naplaćena naknada
raspoređuje se na način da 50% naplaćene naknade pripada državnom proračunu, 20% naknade
županijskom proračunu, a 30% naknade općinskom proračunu.
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Sredstva naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada namijenjena su za izradu prostornih
planova te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih ili neopremljenih naselja sukladno
Programu utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

❖ Boravišna pristojba
Sredstva boravišne pristojbe namijenjena poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine
Josipdol u 2016. godini. Boravišna pristojba plaća se po ostvarenom noćenju. Od ukupno uplaćenih
sredstava boravišne pristojbe, 80% sredstva pripada turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30%
sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana i koriste se
isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa
općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada.
❖ Prihodi od prodaje imovine
Prihodi od prodaje imovine ostvaruju se od prodaje stanova, zemljišta, najma stanova i poslovnih
prostora i slično.
❖ Prihodi od zaduživanja - nisu planirani jer se Općina Josipdol nije zaduživala i nema se namjeru
zaduživati
Općina Josipdol može se zaduživati za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i
Ministarstva financija uz uvjet da je investicija planirana u proračunu te godišnja obveza anuiteta ne
smije prelaziti 20 % prihoda proračuna. Općina se može kratkoročno zaduživati bez posebnih
suglasnosti za pokriće likvidnosti unutar jedne godine. Općina Josipdol nije se zaduživala i ne planira
zaduživanje u 2019. godini.

❖ EU sredstava za financiranje projekata
Općina Josipdol je tijekom 2018. Godine potpisala dva Ugovora o dodjeli sredstava iz Europskog
socijalnog fonda i to;
-

Ugovor o financiranju projekta za Program zapošljavanja žena „POMOĆ ZAJEDNICI – ZAŽELI“
vrijednosti 3.251.950,00 kn u trajanju od 30 mjeseci
Ugovor o financiranju projekta za Unapređenje usluga u predškolskom odgoju „ODRASTIMO
SRETNO U POTICAJNOM OKRUŽENJU“ vrijednosti 2.520.942,00 kn u trajanju od 30 mjeseci

❖ Kapitalne i tekuće potpore za financiranje projekata
Općina Josipdol na raspisane javne pozive nadležnih tijela prijavljuje projekte za financiranje iz državnog
proračuna. Sredstva ostvarena temeljem projektnih prijava su namjenska i troše se za financiranje
projekta – javni radovi, sufinanciranje iz programa PORL i drugo
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Što financiramo iz proračuna, odnosno što čini rashode proračuna?
Rashodi za izvršno i predstavničko tijelo
Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu
Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i komunalnom društvu
Naknade građanima i kućanstvima
Pomoći
Rashodi za nabavu i ulaganja na dugotrajnoj imovini
izgradnja objekata komunalne infrastrukture, kupnja zemljišta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, i
drugo
❖ Otplate glavnice kredita
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Namjenski rashodi određeni propisima
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

predškolski odgoj
socijalna skrb
javne potrebe u sportu i kulturi
protupožarna i civilna zaštita
financiranje rada crvenog križa
zašita okoliša
prostorno planiranje
rashodi za plaće i materijalni rashodi
EU projekte
financiranje rada političkih stranaka
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PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA

PRIHODI

14.795.000,00 KN

RASHODI

14.795.000,00 KN

Kako planiramo prikupljati prihode u 2019. godini ?
Prikaz planiranih prihoda poslovanja Plana Proračuna u 2019. godini
Konto
61
63
64
65
66
68
72

Planirani prihodi
Prihodi od poreza
Pomoć od inozemstva i od subjekata unutar
općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih
usluga i prihoda od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Iznos
6.730.000,00
4.450.000,00
91.000,00
3.041.000,00
140.000,00
282.000,00
70.000,00

Pregled planiranih prihoda za 2019. g.
1%2%0%
21%

45%

1%

30%

61

63

64

65

66

68

72
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Kako planiramo ulagati u 2019. godini ?

Pregled planiranih rashoda Plana proračuna Općine Josipdol za 2019. godinu
Broj razdjela
Razdjel 001
Razdjel 002
Razdjel 003
Razdjel 004

Naziv razdjela
Predstavničko i izvršno tijelo
Javna uprava i administracija
Proračunski korisnik Dječji vrtić
Josipdol
Javne potrebe

Planirani iznos
841.000,00 kn
1.618.000,00 kn
1.576.000,00 kn
10.769.000,00 kn

Pregled planiranih rashoda za 2019. g.
6%
11%

10%

73%

Razdjel 001

Razdjel 002

Razdjel 003

Razdjel 004
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Popis projekata Općine Josipdol za ulaganja u 2019. i slijedećim godinama
Vrsta ulaganja
Osnivanje gruntovnih knjiga k.o. Josipdol

Iznos
5.000,00

Kupnja građevinskog zemljišta

100.000,00

Održavanje i nasipavanje nerazvrstanih cesta

300.000,00

Održavanje javne rasvjete

680.000,00

Izgradnja javne rasvjete (blagdansko kićenje)

80.000,00

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

500.000,00

Uređenje javnih površina

700.000,00

Nabava opreme

100.000,00

Nabava strojeva

1.000.000,00

Postavljanje video nadzora

100.000,00

Postavljanje autobusnih nadstrešnica
Izrada geodetskih elaborata za upis
nerazvrstanih cesta

50.000,00
100.000,00

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

3.000.000,00

Izvor i Opis projekta
Proračun Općine Josipdol ili drugi izvori. Zbog nesređenog
imovinskog stanja te vođenja knjiga po katastarskom i
gruntovnom stanju koje u većini slučaja nisu usklađene
potrebno je uz k.o. Josipdol staviti i sve druge k.o. na
području Općine Josipdol izvan snage i provesti novi
postupak osnivanja knjiga prema podacima iz katastra.
Projekt je od izuzetne važnosti za općinu kao i za sve njene
stanovnike, posebice zbog prijave na EU projekte.
Proračun Općine Josipdol – Općina Josipdol ima potrebu
otkupljivati zemljište za potrebe prijave za financiranje
projekata iz EU fondova.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol iz vlastitih
sredstava od komunalne naknade vrši redovito nasipavanje
nerazvrstanih cesta koje nisu asfaltirane.
Proračun Općine Josipdol iz sredstava komunalne naknade.
Općina Josipdol vrši redovno održavanje javne rasvjete i
plaćanje troškova električne energije za javnu rasvjetu.
Proračun Općine Josipdol iz sredstava komunalne naknade.
Izvršeno iz Proračuna.
Proračun Općine Josipdol i iz sredstava Hrvatskih cesta.
Općina Josipdol sa Hrvatskim cestama od 2018. Godine ima
potpisan ugovor o sufinanciranju zimske službe. Do 2018.
Godine financiranje troškova zimske službe financiralo se
isključivo iz Proračuna Općine Josipdol. Troškovi održavanja
zimske službe su izuzetno visoki jer Općina Josipdol ima
prosječnu nadmorsku visinu od 600 do 800 m, odnosno
nalazi se u području dugih zima s velikim količinama snijega (
veljača 2018. Godine – 1,60 m visina snijega).
Proračun Općine Josipdol ili drugi izvori. Općina Josipdol i
tijekom 2019. Godine namjerava prijaviti dva projekta
uređenja javnih površina i to uređenje javne površine u
centru Josipdola te uređenje prostora u centru Oštarija uz
suho korito rijeke Mrežnice.
Proračun Općine Josipdol –
za potrebe redovnog
održavanja. Općina Josipdol iz proračunskih sredstava
nabavlja kosilice i sličnu opremu.
Proračun Općine Josipdol - Općina Josipdol i u 2019. Godini
Projekt nabave opreme potrebne za održavanje javnih
površina i to radnog stroja – traktora sa potrebnom
opremom (malčer, ralica, posipač, i dr.), na raspisani javni
poziv Ministarstva graditeljstva kao i manjeg teretnog vozila,
što je neophodno u svakodnevnom radu Općine Josipdol.
Procijenjena vrijednost radnog stroja iznosi cca 1.000,00 kn
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol, radi zaštite
imovine planira postaviti video nadzor na svim objektima u
vlasništvu općine i na javnim površinama.
Proračun Općine Josipdol.
Proračun Općine Josipdol. Za potrebe sređivanja imovinsko
pravnih odnosa i upisa nerazvrstanih cesta u imovinu Općine
Josipdol, Općina Josipdol je primorana sukladno Zakonu o
cestama izrađivati elaborate o izvedenom stanju
nerazvrstanih cesta. Troškovi izrade elaborata iznose cca
2.000,00 po kilometru nerazvrstane ceste. Troškovi se u
potpunosti podmiruju iz Proračuna Općine Josipdol
Proračun Općine Josipdol. Troškovi asfaltiranja u potpunosti
se financiraju iz Proračuna Općine Josipdol. Općina Josipdol
je na raspisani javni poziv iz PORLZ prijavila Projekt za
sufinanciranje nerazvrstane ceste Medvedi, Modruš i prilaza
OŠ Josipdol. Općini Josipdol nisu odobrena sredstva. Općina
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Izgradnja nerazvrstane ceste Mihaljevići

7.500.000,99

Rekonstrukcija mrtvačnice Oštarije

150.000,00

Rekonstrukcija mrtvačnice Josipdol

150.000,00

Uređenje groblja

60.000,00

Odvodnje oborinskih voda u naselju Josipdol

50.000,00

Sustav civilne zaštite

300.000,00

Održavanje vodovoda Trojvrh

100.000,00

Izgradnja spojnog cjevovoda Trojvrha i
Cerovnika

20.000,00

Josipdol se je i ranijih godina prijavljivala projekte
asfaltiranja nerazvrstanih cesta, ali nije iz nama nepoznatih
razloga ostvarivala potpore iz Proračuna RH. Za potrebe
financiranja asfaltiranja NC izrađen je projekt asfaltiranja
svih nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol iz
programa EIB II koji je odobren ali nikada, iz nama
nepoznatih razloga, nije realiziran.
Proračun Općine Josipdol i pomoći EU. Općina Josipdol
planira izgradnju nerazvrstane ceste Mihaljevići kao i mosta
na predmetnoj NC prijaviti za financiranje iz EU fondova. Za
potrebe prijave na raspisani natječaj Općina Josipdol iz
vlastitih proračunskih sredstava priprema projektnu
dokumentaciju. Za izradu projektne dokumentacije Općina
Josipdol izvršila je prijavu na raspisani javni poziv
Ministarstva graditeljstva, ali nije ostvarila potporu.
Proračun Općine Josipdol. Za potrebe dobivanja građevinske
dozvole Općina Josipdol je iz vlastitih sredstava izradila
projektnu dokumentaciju, a za gradnju/rekonstrukciju
planira se prijaviti na raspisani javni poziv.
Proračun Općine Josipdol. Za potrebe dobivanja građevinske
dozvole Općina Josipdol iz vlastitih sredstava izrađuje
projektnu dokumentaciju, a za gradnju/rekonstrukciju
planira se prijaviti na raspisani javni poziv.
Proračun Općine Josipdol i sredstva grobne naknade. Općina
Josipdol svake godine nastoji u grobljima na području Općine
Josipdol (kojih ima 11) poboljšati infrastrukturu na istima.
Redovno se vrši održavanje površina na područjima groblja.
Proračun Općine Josipdol. Za izgradnju oborinske odvodnje u
Josipdolu kod škole Josipdol u Karlovačkoj ulici zatraženo je
sufinanciranje od Hrvatskih cesta, ali nije odobreno. Općina
Josipdol je prilikom uređenja prilaza škole Josipdol i
izgradnje spomenika Hrvatskim braniteljima vlastitim
sredstvima uredila dio odvodnje u Karlovačkoj ulici.
Nastavak uređenja odvodnje u Karlovačkoj ulici izvršiti će se
tijekom 2019. Godine
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol redoviti financira
iz Proračuna Općine Josipdol djelovanje Dobrovoljnih
vatrogasnih društava Josipdol i Oštarije.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol već dulji niz
godina održava predmetni vodovod, otklanja kvarove i
podmiruje troškove električne energije te dovozi vodu
tijekom sušnog razdoblja. Tijekom prošle godine za potrebe
tog vodovoda izgradili smo klorinator i napravili snimku
izvedenog stanja vodovoda. Zbog nedostatka financijskih
sredstava u našem proračunu nije naručen elaborat za upis
predmetnog vodovoda u katastarske i zemljišne knjige.
Troškovi održavanja vodovoda iznose godišnje oko
70.000,00 kn. Održan je sastanak sa poduzećem Vodovod i
kanalizacija d.o.o. na kojem je razmotrena mogućnost
rješavanje problematike vodovoda i došli smo do zaključka
da je jedini način rješavanja navedenog problema spajanje
predmetnog vodovoda na postojeći izgrađeni vodovod
Cerovnik za što je potrebno izraditi projekte. Svi troškovi
održavanja vodovoda podmiruju se iz Proračuna Općine
Josipdol. Tijekom kolovoza ove godine popisani su korisnici
vodovoda na području Općine Josipdol i Općine Plaški.
Popisom je utvrđeno da 60 % stanovnika ( 40 kućanstva) sa
područja Općine Josipdol i 40 % stanovnika (24 kućanstva)
sa područja Općine Plaški koriste predmetni vodovod.
Proračun Općine Josipdol. Za potrebe rješavanja
problematike održavanja vodovoda Trojvrh i spajanje
vodovoda Trojvrh na izgrađeni vodovod Cerovnik potrebno
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Održavanje vodovoda Modruš

0,00

Izgradnja sekundarne mreže vodovoda
Modruš

750.000,00

Održavanje vodovoda Vojnovac

20.000,00

Aglomeracija Josipdola

10.000,00

Projekt POMOĆ ZAJEDNICI - ZAŽELLI

1.000.000,00

Program javnih radova

540.000,00

Financiranje produženog boravka

120.000,00

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih
učenika

40.000,00

Nabavka opreme za potrebe škole

10.000,00

je izraditi projektnu dokumentaciju potrebnu za financiranje
iz sredstava Hrvatskih voda, a putem poduzeća Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Proračun Općine Josipdol. Zbog dugogodišnje problematike
nemogućnosti dobivanja uporabne dozvole za vodovod
Modruš (2013.-2018.god) Općina Josipdol za stanovnike
naselja Modruš podmiruje troškove vode na izgrađenom
hidrantu za opskrbljivanje vodom stanovnika naselja
Modruš. Uz troškove vode koji se podmiruju vodovodu
Brinje podmiruju se i troškovi sanacije kvarova. Planira se
preuzimanje vodovoda od strane poduzeća Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Ogulin.
Proračun Općine Josipdol. Na području naselja Modruš
sredstvima iz programa EIB II izgrađen je magistralni vod
vodovoda Modruš koji je spojen na vodospremu za
vodosnabijevanje tunela Mala Kapela. Za potrebe
vodosnadbijevanja kućanstava u naselju Modruš potrebno je
izgraditi sekundarnu vodovodnu mrežu.
Proračun Općine Josipdol. Na području Općine Josipdol, u
dijelu naselja Vojnovac prolazi dio vodovodne mreže čije se
snabijevanje vrši iz vodospreme Dretulja Plaški. Zbog starosti
vodovodne mreže nastaju česti kvarovi pa se popravak
kvarova na dijelu vodovoda koji prolazi Općinom Josipdol
financira iz Proračuna Općine Josipdol.
Pomoć EU. Pomoć EU. U 2016. godini provođenjem projekta
odvodnje užeg dijela centra Josipdola u potpunosti je riješen
problem užeg centra. U 2017. godini izvršili smo geodetska
snimanja dijela D-23, D-42 i ŽC-4255 sa izradom podloga za
uknjižbu i projektiranje, kako preduvjet rekonstrukcije ceste,
rješenja odvodnje fekalnih i oborinskih voda na širem
području Općine u koordinaciji sa Hrvatskim cestama i
Županijskom upravom za ceste. Općina Josipdol prema
preuzetim obavezama i direktivama EU mora riješiti pitanje
odvodnje do 2023. godine. U tom pogledu smo u
koordiniranim aktivnostima zajedno s nadležnim pouzećem
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Ogulin i Hrvatskim vodama na
zajedničkom projektu „Aglomeracija Josipdola“. Na zadnjem
sastanku u Hrvatskim vodama naš pristup procijenjen je više
nego dobrim obzirom na planiranu provedbu projekta.
Pomoć EU. Općina Josipdol je prijavila Projekt „POMOĆ
ZAJEDNICI – ZAŽELI“ za financiranje iz OP učinkoviti ljudski
potencijali. Projekt je odobren i provodi se od 1. Kolovoza
2018. Godine i traje 30 mjeseci (2018.-2021. godine) U
Projektu je zaposleno 15 žena ciljnih skupina koje brinu o 77
korisnika starije dobi te 2 osobe u Projektnom timu.
Državni Proračun –HZZ. Općina Josipdol unatrag 5 godina
redovito svake godine provodi program Javnih radova u
kojima je zaposleno od 15 do 20 osoba. Program je izuzetno
učinkovit jer aktivira nezaposlene osobe, posebice osobe iz
sustava Socijalne skrbi.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol unatrag nekoliko
godina, a temeljem iskazane potrebe roditelja financira
produženi boravak u školama na svom području u Josipdolu i
u Oštarijama.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol unatrag nekoliko
godina sufinancira razliku prijevoza u iznosu 25% cijene karte
za učenike srednjih škola sa područja Općine Josipdol.
Prijevoz učenika srednjih škola je u potpunosti besplatan za
sve učenike sa područja Općine Josipdol.
Proračun Općine Josipdol. Zbog nedovoljnih financijskih
sredstava koje naša škola dobiva od Osnivača radi
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Prostorno planiranje
Plan gospodarenja otpadom

40.00,00
25.00,00

Obilježavanje naselja i ulica na području
Općine Josipdol
Izrada Projekata za javne potrebe razvoja
Općine Josipdol
Postavljanje turističke signalizacije

10.000,00

poboljšanja uvjeta u školstvu i lakše održavanje nastave
Općina Josipdol pomaže školi u nabavi opreme.
Proračun Općine Josipdol. Zbog nedovoljnih financijskih
sredstava koje naša škola dobiva od Osnivača radi
poboljšanja uvjeta u školstvu i lakše održavanje nastave
Općina Josipdol pomaže školi u obnovi i uređenju školskih
zgrada.
Proračun Općine Josipdol.
Državni Proračun. Republika Hrvatska je vlasnik nepokretnog
kulturnog dobra Stari grad Modruš za koji temeljem godišnje
prijave na raspisan javni poziv Ministarstva kulture odobrava
neznatan iznos za obnovu Starog grada. Zbog povijesne
važnosti Modruša smatramo da bi za obnovu trebalo izdvojiti
znatna sredstva – jednokratna kako bi se Stari grad obnovio i
spriječilo njegovo daljnje urušavanje.Za obnovu Starog grada
pripremljen je sva potrebna dokumentacija te je ostala
isključivo građevinska sanacija.
Državni Proračun i Proračun Hrvatskih cesta. Fontana Rožić
je nepokretno kulturno dobro koja se nalazi uz državnu cestu
Josipdol – Senj. Fontana Rožić je odmorište uz cestu koje je
potrebno hitno obnoviti. U rujnu 2018. Godine održan je
sastanak predstavnika Općine, Županije, Hrvatskih cesta i
Konzervatora gdje je dogovoreno da će Hrvatske ceste
obnoviti potporni zid i veći dio odmorišta osim obnove
Fontane s obeliskom. Obnova Fontane Rožić, kojoj je
potrebno hitno pristupiti iznosi cca 500.000,00 kuna.
Državni Proračun ili EU sredstva. Općina Josipdol za izgradnju
arheološkog parka izradila je Studiju izvodljivosti.
Predmetnom Studijom planirano je povezivanje arheoloških
istraživanja na Viničici i povijesti Starog grada Modruša kao i
obnove starih zgrada (zgrada šumarije, zgrada žandarmerije)
u Modrušama. Projekt je planiran za studijske posjete
učenika i studenata iz cijelog svijeta. Projekt je prijavljen na
javni poziv Ministarstva turizma, ali isti nije odobren.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol redovito,
skromnim financijskim sredstvima sudjeluje u obnovi brojnih
crkvenih objekata na području Općine Josipdol.
Proračun Općine Josipdol. Crkva Svetog Josipa u Josipdolu je
Spomenik kulture koji godinama nije obnavljan. U obnovi
crkve ne sudjeluje Ministarstvo kulture, već se objekt
obnavlja od strane vjernika i biskupije uz pomoć Općine
Josipdol. Tijekom ove godine obnovljeno je krovište crkve i
uređen zvonik. Obnova krovišta iznosila je 339.709,13 kuna.
Za obnovu obnovu fasade crkve i statičku sanaciju crkve
potrebno je izdvojiti još 800.000,00 kuna.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol redovito financira
Programe za poticanje razvoja poljoprivrede posebice
umjetno osjemenjivanje goveda.
Državni Proračun
Proračun Općine Josipdol.
Zakona obveza utvrđena
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
Proračun Općine Josipdol.

50.000,00

Proračun Općine Josipdol.

100.000,00

Izgradnja tržnice lokalnih proizvoda

100.000,00

Proračun Općine Josipdol. Za potrebe provođenja cjelovitog
Projekta postavljanja turističke signalizacije potrebno je
izraditi prometni projekt i postaviti kompletnu turističku
signalizaciju. Projekt je prijavljen na raspisani javni poziv
Hrvatske turističke zajednice, ali isti nije odobren. Vrijednost
Projekta iznosi 100.000,00 kuna.
Proračun Općine Josipdol. Na području Općine Josipdol

Uređenje školskih zgrada

Financiranje stipendija i školarina
Obnova Starog grada Moduš

Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić u
Modrušu

Arheološki park Modruš - Viničica

10.000,00

20.000,00
7.000.000,00

500.000,00

10.000.000,00

Uređenje crkvenih objekata

10.000,00

Uređenje crkve u Josipdolu

50.000,00

Poticanje razvoja poljoprivrede

110.000,00
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Sufinanciranje Projekata Turističke zajednice
Razvoj infrastrukture širokopojasnog
interneta

10.000,00
100.000,00

Postavljanje pametnih klupa

80.000,00

Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza

5.000.000,00

Izgradnja i opremanje turističkog centra

300.000,00

Izgradnja šetnice uz potok Munjava

200.000,00

Uređenje poslovne zgrade u Oštarijama

Uređenje vidikovca i obiteljskog izletišta na
Viničica

1.500.000,00

100.000,00

nema izgrađene tržnice kao niti prostora na kojem bi se
mogla izgraditi tržnica za prodaju lokalnih proizvoda.
Izgradnja tržnice planirana je uz nedavno otkupljeni i
djelomično obnovljeni objekt u Oštarijama. Za nastavak
obnove objekta u Oštarijama tražena su sredstva iz
Programa PORLZ, ali nisu odobrena.
Proračun Općine Josipdol.
Proračun Općine Josipdol ili EU sredstva. Općina Josipdol je
tijekom svibnja izvršila prijavu na poziv wifi 4 EU koji je
poništen. Tijekom studenog na ponovno raspisani poziv po
principu „najbrži prst“ ponovljeno je izvršena prijava.
Projektom se planira uvođenje besplatnog širokopojasnog
interneta u centrima naselja Josipdol i Oštarije. Vrijednost
Projekta iznosi 100.000,00 kuna.
Proračun Općine Josipdol. Projekt je prijavljen za financiranje
na raspisani javni poziv Hrvatske turističke zajednice.
Projektom je planirano nabava pametnih klupa koje bi se
postavile na odmorištima uz državne ceste (Fontana Rožić,
Oštarije uz Marmontov most, centar Josipdola), ali Projekt
nije odobren.
Proračun Općine Josipdol i ostale pomoći. Za potrebe
izgradnje nogostupa Općina Josipdol je tijekom 2017. Godine
izvršila snimanje državnih cesta i županijske ceste na
području Općine Josipdol, a radi upisa predmetnih cesta
sukladno Zakonu o javnim cestama i kasnijeg lakšeg
projektiranja i rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Izradu
projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa i
biciklističkih staza, Općina Josipdol je prijavila na raspisani
javni poziv Ministarstva graditeljstva, ali nisu dodijeljena
sredstva. Izgradnja nogostupa i biciklističke staze je vrlo
važan Projekt Općine Josipdol i njegovom rješavanju je
potrebno hitno pristupiti sa svih državnih institucija.
Ostale pomoći. Općina Josipdol u staroj zgradi Općine u
Josipdolu namjerava urediti turističko informativni centar
gdje bi se primjenom moderne digitalne tehnologije
turistima i posjetiteljima prezentirala povijest naselja Općine
Josipdol i turistički sadržaji. Projekt izrade projektne
dokumentacije prijavljen je na raspisani poziv Ministarstva
turizma te se očekuju rezultati. Vrijednost izrade projektne
dokumentacije iznosi cca 300.000,00 kuna.
Proračun Općine Josipdol. Za potrebe izgradnje šetnice u
Josipdolu uz potok Munjava izvršeno je tijekom ove godine
geodetsko snimanje za potrebe izrade projektne
dokumentacije. Projektom se planira izgradnja šetnice uz
potok od nogometnog igrališta do željezničke pruge. Uz
šetnicu se planiraju i razni sadržaji od vježbališta na
otvorenom, dječjeg igrališta, poučne staze do uređenja
hortikulture, rasvjete i postavljanje urbane opreme. Na
raspisani javni poziv Ministarstva turizma prijavljena je
izrada projektne dokumentacije koja iznosi cca 200.000,00
kuna. Očekuju se rezultati javnog poziva.
Proračun Općine Josipdol i Državni Proračun. Općina
Josipdol je tijekom 2016. Godine otkupila poslovnu zgradu u
Oštarijama. Na raspisani javni poziv tijekom 2017. Godine iz
Programa PORLZ ostvarila je potporu u iznosu od 350.000,00
kuna te je izvršena obnova krovišta zgrade i postavljanje
armirano betonske podloge. Vrijednost radova na obnovi
iznosila je cca 600.000,00 kuna. Nastavak obnove
predmetnog objekta prijavljen je za financiranje iz Programa
PORLZ u 2018. Godini, ali isti nije odobren.
Proračun Općine Josipdol. Projekt je u fazi ideje.
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Izgradnja i uređenje kampa u naselju
Josipdol
Izgradnja poučnih staza
Izrada Strategije razvoja

100.000,00

Proračun Općine Josipdol. Projekt je u fazi ideje.

20.000,00
200.000,00

Proračun Općine Josipdol. Projekt je u fazi ideje
Pomoći EU. Općina Josipdol je u 2017. Godini na raspisani
javni natječaj za financiranje iz programa ruralnog razvoja
prijavila izradu Strategije razvoja malog i srednjeg obrtništva
na području Općine Josipdol. Vrijednost izrade Strategije
iznosi 100.000,00 kuna. Projektni prijedlog Općine Josipdol
je odbijen odlukom agencije iz razloga jer se ne radi o izradi
sektorske strategije.
Pomoći EU i ostale pomoći.
Projekt dogradnje i
rekonstrukcije Dječjeg vrtića Josipdol je trenutno najvažniji
Projekt Općine Josipdol. Za Projekt dogradnje izrađena je
kompletna projektno tehnička dokumentacija i očekuje se
izdavanje građevinske dozvole. Izradu projektno tehničke
dokumentacije sufinancirala je Karlovačka županija u iznosu
304.000,00 kuna iz Razvojnog fonda. Projekt dogradnje i
rekonstrukcija vrtića prijavljen je za financiranje iz EU
fondova na mjeru 7.4.1. Programa ruralnog razvoja.
Vrijednost Projekta dogradnje i rekonstrukcije vrtića iznosi
9.284.000,00 kuna. Očekuju se rezultati natječaja.
Pomoći EU i ostale pomoći. U naselju Josipdol nema
adekvatnog prostora za rad i djelovanje stožernog
vatrogasnog društva DVD Josipdol. Za izgradnju vatrogasnog
doma otkupljeno je zemljište od privatnih vlasnika tijekom
2017. Godine. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
DVD-a Josipdol prijavljena je na raspisani javni natječaj
Ministarstva regionalnog razvoja u jesen 2017. Godine. U
proljeće 2018. Godine dobivena je odluka kojom se Općini
Josipdol
sufinancira
izrada
kompletne
projektne
dokumentacije u visini 90%, odnosno u iznosu 250.00,00
kuna. Projekt izgradnje DVD-a Josipdol planira se prijaviti na
raspisane javne pozive za dodjelu sredstava iz EU fondova.
Pomoći EU. DVD Oštarije je u 2017. Godini prijavio Projekt
rekonstrukcije zgrade DVD-a na raspisani javni natječaj za
mjeru 4.4.1. iz Programa ruralnog razvoja. Projekt je bio
odbijen zbog neriješene imovinsko pravnih odnosa i vođenja
sudskog spora u predmetu „Općina školska Oštarije“. U
rujnu 2018. Godine Općina Josipdol je ponovno prijavila
Projekt rekonstrukcije DVD-a Oštarije na mjeru 7.4.1. iz
Programa Ruralnog razvoja. Vrijednost Projekta iznosi cca
3.500.000,00 kuna. Očekuju se rezultati natječaja.
Ostale pomoći. Objekti Nogometnog kluba Josipdol su
legalizirani u postupku legalizacije te se planira izrada
projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade koja
obuhvaća izmjenu stolarije, uređenje fasade i postavljanje
opreme za grijanje i hlađenje prostorija. Projekt se planira
prijaviti za financiranje iz Fonda za zaštitu okoliša.
Ostale pomoći. Objekti Nogometnog kluba Oštarije su
legalizirani u postupku legalizacije te se planira izrada
projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade koja
obuhvaća izmjenu stolarije, uređenje fasade i postavljanje
opreme za grijanje i hlađenje prostorija. Projekt se planira
prijaviti za financiranje iz Fonda za zaštitu okoliša
Proračun Općine Josipdol. Prilaz Osnovnoj školi Josipdol bio
je izrazito neugledan i nepristupačan. U sklopu postavljanja
spomenika Hrvatskim braniteljima ispred zgrade škole u
Josipdolu pristupilo se sa cjelovitom uređenju prilaza
Osnovnoj školi Josipdol kojom prilikom je srušeno sve drveće
koje je predstavljalo opasnost za učenike i izvršeno je
asfaltiranje pristupa školi i uređenje nogostupa uz prilaz
zgrade škole. Uređenjem prilaza djelomično je uređena i

Proširenje i rekonstrukcija Dječjeg vrtića
Josipdol

9.250.000,00

Izgradnja vatrogasnog doma u Josipdolu

350.000,00

Rekonstrukcija zgrade DVD-a Oštarije

3.500.000,00

Uređenje objekta NK Josipdol

500.000,00

Uređenja objekta Oštarije

500.000,00

Uređenje prilaza školi Josipdol

200.000,00
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Izgradnja sportske dvorane Oštarije

300.000,00

Izgradnja kotlovnice na biomasu kod škole
Josipdol (povrat)

250.000,00

Obnova zgrade škole u Modrušama

500.000,00

Obnova bivše školske zgrade u Modruškim
Sabljacima

100.000,00

Obnova doma u Vojnovcu

500.000,00

pristupna cesta za buduću kotlovnicu i zgradu Dječjeg vrtića.
Pomoći EU i ostale pomoći. Područna škola u Oštarijama
nema izgrađenu sportsku dvoranu u kojoj bi učenici škole
Oštarije mogli izvoditi nastavu tjelesne kulture čime su
onemogućeni u bavljenju sportom. Općina Josipdol je na
raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša prijavila izradu
projektne dokumentacije za dvoranu u Oštarijama.
Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 300.000,00
kuna. Fond je odbio projektni prijedlog Općine Josipdol iz
razloga što se neće pristupiti izgradnji dvorane. Općina
Josipdol je iz vlastitih sredstava pristupila otkupu zemljišta i
izradi projektne dokumentacije. U tijeku je ishođenje
lokacijske dozvole te se vrše geološka ispitivanja. Projekt se
planira prijaviti za financiranje iz EU fondova.
Proračun Općine Josipdol i ostale pomoći. Općina Josipdol
uz zgradu škole planira izgraditi kotlovnicu na biomasu
kojom bi se grijale zgrada škole u Josipdolu, zgrada vrtića,
budući DVD i stambene zgrade u centru naselja Josipdol.
Općini Josipdol odobren je iznos iz sredstava Fonda za
zaštitu okoliša u iznosu od 200.000,00 kuna za izradu
projektne dokumentacije. Općina Josipdol je izradila
projektnu dokumentaciju i podnijela zahtjev za izdavanje
građevinske dozvole, ali istu nije mogla riješiti zbog
neriješenih imovinsko pravnih odnosa sa RH. Navedena
problematika je riješena tek u svibnju 2018. Godine i očekuje
se dobivanje građevinske dozvole. Vrijednost izgradnje
kotlovnice iznosi cca 5.000,000,00 kuna. Izgradnja iste
planira se prijaviti za financiranje iz Fondova. Problematika
je što Fond iz razloga što nije pokrenuta gradnja kotlovnice
pokrenuo postupak povrata sredstava od Općine Josipdol za
izradu projektne dokumentacije. Spor još uvijek nije
razriješen.
Ostale pomoći. U školskoj zgradi u Modrušama od jeseni
2018. Godine ne održava se nastava zbog nedostatka djece.
Škola Modruš je u vlasništvu Karlovačke županije. Općina
Josipdol izvršila je procjenu građevinske vrijednosti škole
Modruš i podnijela zahtjev Karlovačkoj županiji za otkup
škole. Za obnovu škole sačinjen je Projekt i troškovnik
obnove škole koja se planira obnoviti za javne potrebe
stanovnika naselja Modruš (obnoviti krovište, stolariju,
fasadu te urediti unutrašnjost zgrade). Projekt je prijavljen za
financiranje iz PORLZ za obnovu kulturne baštine jer se škola
nalazi u zaštićenoj zoni oko Starog grada Modruša i
neposredno uz crkvu Svetog Antona. Očekuju se rezultati
natječaja.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol je vlastitim
proračunskim sredstvima sanirala dio urušene školske
zgrade u Modruškim Sabljacima (oštećena i uništena tijekom
Domovinskog rata) na način da je dio zgrade srušen, a dio
zgrade u potpunosti obnovljen. U obnovljenom dijelu zgrade
postavljena je konstrukcija koja održava statiku zgrade,
postavljena nova stolarija, postavljeno novo krovište te u
potpunosti uređena unutrašnjost prostora. Zgrada je
predana na korištenje stanovnicima naselja Modruški
Sabljaci. Na zgradi je potrebno urediti fasadu.
Proračun Općine Josipdol i Državni Proračun. Općina
Josipdol je u 2018. Godini na raspisani javni natječaj iz
Programa PORLZ prijavila obnovu društvenog doma u
Vojnovcu. Obnovom se je planirala izmjena krovišta zgrade,
stolarije, uređenje fasade i uređenje unutrašnjosti objekta.
Općini Josipdol odobren je iznos od 250.000,00 kuna.
Tijekom ove godine izvršiti će se obnova krovišta, stolarije te
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djelomično unutarnje uređenje zgrade, kao i izmjena
električnih instalacija. Obnova Doma je u tijeku.
Izgradnja i opremanje dječjih igrališta

30.000,00

Izgradnja školskog sportskog igrališta u
Josipdolu

350.000,00

Izgradnja reciklažnog dvorišta

3.500.000,00

Sufinanciranje prijevoza putnika

60.000,00

Dar djeci povodom blagdana

30.000,00

Obavljanje poslova stručnog nadzora

50.000,00

Održavanje hidranta u Modruškoj Munjavi

5.000,00

Izrada Registra imovine Općine Josipdol

5.000,00

Nabava uredske opreme i namještaja
Projekt elektroničkog zaprimanja računa

15.000,00
30.000,00

Uređenje zgrada u vlasništvu Općine Josipdol

30.000,00

Zaštita životinja

100.000,00

Socijalna skrb

140.000,00

Proračun Općine Josipdol. Na području Općine Josipdol
nema adekvatno uređenih dječjih igrališta. Dječje igralište je
potrebno urediti u većini naselja Općine Josipdol (10
naselja).
Proračun Općine Josipdol i Državni Proračun. Zbog
provođenja Projekta dogradnje i rekonstrukcije Dječjeg
vrtića Josipdol koji se dograđuje na postojeće školsko
sportsko igralište OŠ Josipdol potrebno je za potrebe škole
Josipdol napraviti novo igralište. Izrađen je Idejni projekt.
Ostale pomoći ili EU sredstva. Sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom Općina Josipdol je u obvezi izgradnje
reciklažnog dvorišta. U tijeku je izrada projektne
dokumentacije, ali se je s istom sastalo zbog potrebe izrade
izmjena i dopuna UPU poslovne zone „Vojarna II“ gdje se
namjerava izgraditi reciklažno dvorište. Vrijednost izrade
projektne dokumentacije iznosi 100.000,00 kuna, a izgradnje
reciklažnog dvorišta cca 3.500.000,00 kuna.
Proračun Općine Josipdol. Zbog potrebe zadržavanja
postojećih autobusnih linija za naše stanovnike Općina
Josipdol redovito subvencionira linije lokalnog prijevoznika.
Proračun Općine Josipdol. Unatrag 20 i više godina Općina
Josipdol daruje svu djecu do 10 godina starosti prigodnim
skromnim poklonom povodom blagdana Svetog Nikole.
Proračun Općine Josipdol. Za nadzor nad obavljanjem
građevinskih radova sukladno zakonskim propisima
potrebno je imenovati stručni nadzor
Proračun Općine Josipdol. Zbog neriješene vodoopskrbe
stanovnika naselja Modruš, Općina Josipdol financira
održavanje hidranta i potrošnja vode na hidrantu.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol je izgradila
registar imovine Općine Josipdol.
Proračun Općine Josipdol.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol je u suradnji sa
financijskom agencijom ostvarila potporu za nabavu
Programa i uvođenje elektroničkog izdavanja računa. Projekt
je u tijeku i ostvariti će se do kraja 2018. Ili početkom 2019.
godine
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol redovno brine i
održava zgrade u vlasništvu Općine
Proračun Općine Josipdol. Radi provođenja odredbi Zakona o
zaštiti životinja, a radi dobrobiti zaštite životinja Općina
Josipdol ima sklopljen Ugovor o higijeničarskoj službi sa
tvrtkom – Centar za razvoj poljoprivrede Karlovac. Općina
Josipdol napuštene pse po potrebi zbrinjava u navedenom
skloništu. Tijekom ljeta 2018. Godine, a radi smanjivanja
visokih troškova boravka životinja u skloništu dogovorena je
suradnja sa lokalnom Udrugom te je uveden novi Program
kojim Općina Josipdol financira troškove veterinarskog
pregleda, čipiranja i kastriranja svake životinje koju želi
udomiti stanovnik sa područja Općine Josipdol. Za potrebe
kontrole čipiranih pasa na području Općine Josipdol
nabavljen je i uređaj, ali se kontrola ne može provesti iz
razloga što Ministarstvo poljoprivrede Općini Josipdol nije
omogućilo pristup bazi čipiranih pasa. Sve kontrole koje se
dosad obavljaju, obavljaju se isključivo uz pomoć
veterinarske stanice Josipdol
Proračun Općine Josipdol i Županijski Proračun. Općina
Josipdol redovito provodi Programe socijalne skrbi –
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jednokratna pomoć pojedincima u potrebi, sufinanciranje
troškova ogrijeva, dodjela pomoći za novorođeno dijete u
iznosu od 1.000,00 kuna, pomoć u pogrebnim troškovima,
pomoć u hrani, pomoć osobama s invaliditetom i druge
oblike pomoći . Izvršeno iz Proračuna 97.046,81 kuna
Sigurnost u prometu

10.000,00

Provođenje skrbi o Hrvatskim braniteljima
sukladno zakonskim propisima

15.000,00

Provođenje mjera uklanjanja nepropisno
odbačenog otpada

30.000,00

Financiranje rada Dječjeg vrtića Josipdol

1.500.000,00

Provođenje projekta „ODRASTIMO SRETNO
U POTICAJNOM OKRUŽENJU“

1.000.000,00

Financiranje rada udruga Civilnog društva i
sportskih udruga

300.000,00

Sufinanciranje rada Komunalnog poduzeća
u vlasništvu Općine Josipdol

500.000,00

Proračun Općine Josipdol. Na području Općine Josipdol, u
suradnji sa PU Karlovačkom postavljene su dvije fiksne
kamere koje kontroliraju nadzor brzine te Općina Josipdol
snosi troškove potrošnje električne energije.
Proračun Općine Josipdol. Troškovi se odnose na izvršavanje
obveza propisani Zakonom o hrvatskim braniteljima kojom je
JLS obvezna za hrvatske branitelje podmiriti 50 % troškova
grobnog mjesta
Proračun Općine Josipdol. Troškovi se odnose na izvršavanje
obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom.
Proračun Općine Josipdol i uplata roditelja. Općina Josipdol
ima u vlasništvu javnu ustanovu za predškolski odgoj – Dječji
vrtić Josipdol. Dječji vrtić Josipdol polazi 65-djece
predškolske dobi. Plaće djelatnika vrtića u potpunosti se
financiraju iz Proračuna Općine Josipdol.
Općina Josipdol se je u svibnju 2018. Godine prijavila na
projekt za Unapređenje usluga u predškolskom obrazovanju
za svojim projektnim prijedlogom „ODRASTIMO SRETNO U
POTICAJNOM OKRUŽENJU“ kojim je planirano uvođenje
smjenskog rada u vrtiću do 21,00 sati, uvođenje 4 igraonice,
zamjena dotrajalog namještaja i nabava opreme. Projektom
je i planirano zapošljavanje dva odgajatelja, kuhara i
spremača na pola radnog vremena. Vrijednost projekta
iznosi 2.520.943,00 kn. Projekt traje od 19.11.2018. do
19.05.2021. godine.
Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol. Općina Josipdol
sufinancira redovno djelovanje dva nogometna kluba sa
područja Općine Josipdol i rad udruga Civilnog društva.
Općina Josipdol je osnovala komunalno društvo u vlasništvu
Općine Josipdol koje se bavi sakupljanjem otpada na
području Općine Josipdol. Nabava opreme za potrebe rada
komunalnog društva financira se iz Proračuna Općine
Josipdol.
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ODLUKE I PROGRAMI KOJI SE DONOSE UZ GODIŠNJI PRORAČUN
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Odluka o izvršavanju Proračuna općine Josipdol
Projekcija Proračuna za trogodišnje razdoblje
Plan razvojnih programa za trogodišnje razdoblje
Program potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Program javnih potreba u sportu
Program javnih potreba u kulturi
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme
Program javnih potreba u području socijalne skrbi
Program utroška sredstava boravišne pristojbe
Program utroška naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
Program javnih potreba u obrazovanju
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
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Tko su proračunski korisnici Općine Josipdol?
Proračunski korisnik Općine Josipdol je Dječji vrtić Josipdol kojemu je osnivač Općina Josipdol.
Vlastiti prihodi proračunskog korisnika koje on ostvaruje obavljanjem usluga predškolskog odgoja
uplaćuju se u Proračun Općine Josipdol, a Općina iz temeljem dokumentiranih zahtjeva proračunskog
korisnika doznačuje jednom tjedno na račun proračunskog korisnika.

Pregled planiranih prihoda Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2019. godinu
Konto
671
671
652
636

Opis planiranih prihoda
Prihodi od nadležnog proračuna Općine Josipdol
Prihodi projekta „Odrastimo sretno u poticajnom
okruženju“
Prihodi od uplate roditelja za redovan program
Prihodi od tekuće pomoći tijela državne vlasti

Iznos planiranih prihoda
1.170.000,00 kn
1.200.000,00
400.000,00 kn
10.000,00 kn

Pregled planiranih prihoda Dječjeg vrtića
Josipdol za 2019. g
15%

0%

42%

43%

671

671

652

636
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Pregled planiranih rashoda Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2019. godinu
Konto rashoda

31*
32
42

Izvor
financiranja
Opći prihodi i
primitci
Vlastiti izvori
Vlastiti izvor
Vlastiti izvor

31

Pomoći EU

31

Opis rashoda

Iznos rashoda

Rashodi za zaposlene

1.168.000,00

Ostali rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvodne
dugotrajne imovine
Rashodi za zaposlene

31.500,00
356.500,00
18.000,00
1.200.000,00

Pregled planiranih rashoda Dječjeg vrtića
Josipdol za 2019.g
13%

1%

42%

43%
1%

31

31*

31#

32

42
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Tko su izvanproračunski korisnici Općine Josipdol

Izvanproračunski korisnici Općine Josipdol su Turistička zajednica Općine Josipdol i Komunalno
Josipdol d.o.o., za komunalne djelatnosti, a kojima je osnivač Općina Josipdol. Izvanproračunski
korisnici donose Financijske planove na Skupštini društva.
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