
        
Republika Hrvatska 

Karlovaĉka Županija 

Općina Josipdol 

Općinsko Vijeće  

Klasa: 021-05/17-01/02 

Urbroj: 2133/13-04-17-04 

Josipdol,  13. veljaĉe 2017.  godine 

 

 

Na temelju Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ broj: 55/11), Uredbe o registru državne imovine („Narodne novine“ broj: 

55/11) i ĉanka 18. Statuta općine Josipdol („Glasnik Karlovaĉke Županije“ broj: 16/2013) 

Općinsko vijeće općine Josipdol na sjednici održanoj dana 13. veljaĉe 2017. godine, donijelo 

je   

 

 

ODLUKU 

O USPOSTAVI REGISTRA IMOVINE OPĆINE JOSIPDOL 

 

 

 

Ĉlanak 1.  

 

Ovom Odlukom propisuje se naĉin uspostave, sadržaj, oblik i naĉin voĊenja Registra imovine 

općine Josipdol. 

 

Ĉlanak 2.  

 

Registar imovine je popis imovine u obliku nekretnina ĉiji je imatelj, odnosno vlasnik ili 

suvlasnik Općina Josipdol. 

Podaci iz Registra imovine ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji ureĊuju 

upravni postupak. 

 

Ĉlanak 3. 

 

Registar imovine uspostavlja Općinsko vijeće općine Josipdol, a vodi ga Jedinstveni upravni 

odjel općine Josipdol. 

 

Ĉlanak 4. 

 

Jedinstveni upravni odjel i Općinski naĉelnik ovlašteni su tražiti  i koristiti podatke o imovini 

općine Josipdol iz nadležnog zemljišno knjižnog odjela, tijela državne uprave, kao i iz drugih 

javnih evidencija radi uspostave Registra imovine. 

 

 

 



Ĉlanak 5.  

 

Registar se javno objavljuje na službenim internetskim stranicama općine Josipdol, www. 

josipdol.hr. 

 

Ĉlanak 6. 

 

Jedinstveni upravni odjel općine Josipdol dužan je dan donošenja Izvješća o izvršenju 

Proraĉuna općine Josipdol za prethodnu godinu izvijestiti Općinsko vijeće općine Josipdol o 

nekretninama općine Josipdol  koje koristi općina Josipdol, kao i svim drugim nekretninama 

koje se koriste na temelju ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o korištenju. 

Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuĊenju i raspolaganju nekretninama kao i poslovnim 

udjelima u trgovaĉkim društvima tijekom kalendarske godine, Jedinstveni upravni odjel 

općine Josipdol dužan je ažurirati u Registru najkasnije do 31. prosinca  tekuće godine. 

 

Ĉlanak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovaĉke Županije“.  

 

 

 

Predsjednik: 

 

Zdravko Jandrlić, mag. pol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


