
      

REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JOSIPDOL 
OPĆINSKO VIJEĆA  
KLASA: 021-05/21-01/04 
URBROJ: 2133/13-04-21-01 
Josipdol, 31. ožujka  2021. godine  
 
 
 
 
Temeljem članka  63. i 65.  Poslovnika Općinskog vijeća  općine Josipdol („Glasnik 
Karlovačke  Županije“ broj: 12/2021),  
 

SAZIVAM 
 
24.  SJEDNICU OPĆINSKOG  VIJEĆA  Općine Josipdol koja će se održati dana 13. 
travnja  2021. godine (utorak)   u prostorijama Općine Josipdol, Ogulinska ulica 12,  sa 
početkom u   13,00  sati.   
 
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći  
 

DNEVNI RED: 
 
 

1. Aktualni sat 
2. Prihvaćanje Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog  vijeća  
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika  
4. Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela  
5. Prihvaćanje Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna za 2020. godinu sa 

pretećim Izvještajima i to; 
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture 
- Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture 
- Izvješće o izvršenju javnih potreba u športu 
- Izvješće o izvršenju socijalnog programa 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi 
- Izvješće o izvršenju javnih potreba u kulturi 
- Izvješće o izvršenju javnih potreba u obrazovanju 
- Izvješće o izvršenju javni potreba u  predškolskom odgoju i 

obrazovanju  
6. Donošenje Odluke o raspojedjeli sredstava poslovanja za 2020. godinu 
7. Donošenje Odluke o rashodovanju imovine za 2020. godinu 



8. Prihvaćanje godišnjeg Izvješća o izvršenju Financijskog plana 
Proračunskog korisnika – Dječji vrtić Josipdol za 2020. godinu  

9. Prihvaćanje Izvješća o radu komunalnog društva u vlasništvu Općine 
Josipdol za 2020. godinu  

10. Prihvaćanje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Josipdol 
11. Prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. 

godinu 
12. Prihvaćanje Izvješća o stanju zaštite od požara za 2020. Godinu 
13. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Josipdol za 

2020. godinu 
14. Prihvaćanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2020. godinu 
15. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna općine Josipdol za 2021. godinu sa 

pratećim Programima 
16. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva javnog dobra  
17. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra  
18. Donošenje Odluke o grbu i zastavi  
19. Donošenje Odlluke o oslobođanju plaćanja komunalne naknade za prvo 

tromesječje 2021. godine obrtnicima kojima je zabranjen rad Odlukom 
Stožera CZ RH 

20. Donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica  
21. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Josipdol za razdoblje od 2020. do 2023. godine i Plana razvoja sustava 
Civilne zaštite Općine Josipdol za razdoblje od 2021. do 2023.  

22. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulganja unutar tipa 
operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za provedbu projekta  

- Izgradnja sportske dvorane u Oštarijama 
- Izgradnja Vatrogasnog doma u Josipdolu 

23. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  
Općine Josipdol 

24. Donošenje Odluke o dodjeli naknade prilikom sklapanja braka 
25. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima 
26. Donošenje Odluke o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme za 

učenike osnovnih škola sa područja Općine Josipdol 
27. Donošenje Odluke o prijenosu upravljanja grobljima na području Općine 

Josipdol 
 

 
 

PREDSJEDNIK: 
 

JOSIP VUKELIĆ 
 


