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„Proračunom u malom“ Općine Josipdol za 2022. godinu želimo  Vam prikazati na 
razumljiv 

način programe i projekte u koje se  planiraju utrošiti proračunska sredstava 
Općine. 

 
 

Cilj je da se i u narednoj, 2022. 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 temeljni financijski dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 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 razdoblje fiskalne 
godine. 

 
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 proračun je pravni akt 

o proračun je financijski plan 

o proračun je strateški dokument 

o proračun je vodić za postupke 

o proračun je sredstvo komunikacije 
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Sadržaj proračuna 
 

 Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.  Račun 

Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od plana prihoda i rashoda iskazanih po 
vrstama, dok račun financiranja iskazuje primitke od financijske imovine i 
zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova 

 Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika 
proračunskih sredstava iskazanih po vrstama i raspoređenih unutar određene 
organizacijske strukture u programe prema namjeni, odnosno funkciji kojoj pripadaju. 
Programi se sastoje od aktivnosti i projekata koji su međusobno povezani i usmjereni 
izvršavanju postavljenog programskog cilja.  

 
 

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, gospodarstvo i društvene djelatnosti 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 duţni 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. 
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Proračun donosi Općinsko 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 namjenama te za potpunu 

pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti. 

 

Proračunska načela 

 
 Načelo jedinstva i točnosti  - svi prihodi i rashodi svih proračunskih   korisnika 

moraju se iskazivati po bruto načelu, tj. svi njihovi rashodi moraju se iskazivati po 
funkcijama i programima u visini utvrđenoj proračunom. 

 Načelo jedne godine – proračun se donosi za jednu godinu, te se prihodi i rashodi 
planiraju za tu godinu 

 Načelo dobrog financijskog upravljanja – proračunska sredstva moraju se 
trošiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno  

 Načelo uravnoteženosti – prihodi proračuna moraju biti jednaki rashodima 

proračuna, odnosno 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 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 proračuna 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 proračuna moraju biti raspoređeni 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 

http://www.josipdol.hr/
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  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. 
 

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  prema lokaciji, vrsti i veličini nekretnine 
Odlukom o 

komunalnoj 
naknadi. 

 
 

 
 

 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 rasvjetu. 
 

Visinu   komunalnog   doprinosa      određuje  općina   prema   lokaciji   nekretnine   Odlukom   
o 

komunalnom 
doprinosu. 

 
 

 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. 
 

http://www.voda.hr/hr/zakoni
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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 10 % 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. 

 
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. 
 

 Turistička pristojba 
 

Sredstva turističke pristojbe namijenjena su poboljšanju uvjeta boravka turista na području 

Općine Josipdol. Turistička ( ranije boravišna)  pristojba plaća se po ostvarenom noćenju.  

Od ukupno uplaćenih sredstava turističke 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. 
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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 isključivo za kapitalne investicije 
uz prethodnu suglanost Općinskog vijeća i Ministarstva financija  
 

 
 

 
 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 

PORLZ,  i drugi dostupni javni natječaji. 

 
 
 

Što financiramo iz proračuna, odnosno što čini rashode 
proračuna? 

 

 Rashodi za  izvršno i predstavničko tijelo 

 Rashodi za zaposlene u Upravnim tijelima Općine Josipdol 

 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                       16.960.000,00 kn 
 

RASHODI                     16.960.000,00 kn 
 
 
 
 

Prikaz planiranih prihoda poslovanja Plana Proračuna u 2022. 
godini 
 

 
Planirani prihodi Iznos 
Prihodi od poreza 5.331.000,00 

Pomoć od inozemstva i od subjekata unutar 
općeg proračuna 

7.630.000,00 

Prihodi od imovine 148.000,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih 

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 
3.353.000,00 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 
pružanih usluga i prihoda od donacija 

167.000,00 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 321.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 

 
 
 

31%

45%

1%

20%

1%

2%

Struktura prihoda u 2022. godini

Prihodi od poreza

Pomoći od inozemstva i od subjakata
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 ostalih prihodi

Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
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Pregled planiranih rashoda Plana proračuna Općine Josipdol za 2022. 
godinu 
 
 

Broj razdjela Naziv razdjela Planirani iznos 

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela 638.000,00 
Razdjel 002 Javna uprava i administracija 13.940.000,00 
Razdjel 003 Proračunski korisnik Dječji vrtić Josipdol 2.382.000,00 
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Popis projekata Općine Josipdol za ulaganja u 2022. i slijedećim godinama 

 
Vrsta ulaganja Iznos Izvor i Opis projekta 

Održavanje objekata 502.000,00  Obuhvaća sve troškove vezano za održavanje 
javnih objekata u vlasništvu Općine Josipdol 
(zgrada, općine, društveni domovi, 
mrtvačnice). Troškovi se odnose na komunalne 
usluge, potrošnju vode i električne energije te 
materijal i usluge za održavanje. Dio troškova 
se pokriva iz prihoda od korištenja mrtvačnica 
i društvenih domova. 

Zaštita životinja 85.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća sve 
troškove vezano za zbrinjavanje napuštenih i 
uginulih životinja sukladno potpisanom 
ugovoru i veterinarske usluge za sufinanciranje 
kastracije ženki mačaka i pasa, te troškove 
veterinarskih usluga ukoliko napuštenu 
životinju zbrinu stanovnici općine. Program 
obuhvaća troškove deratizacije i dezinsekcije. 
 

 

Socijalna skrb 115.000,00 Proračun Općine Josipdol i Županijski 
Proračun.   Općina Josipdol redovito provodi 
Programe socijalne skrbi – 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. 

Razvoj i sigurnost prometa 15.000,00 Proračun Općine Josipdol, Obuhvaća troškove 
postavljanja prometne signalizacije. 

 
 

Osnivanje zemljišnih knjiga 5.000,00 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. 
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Izgradnja objekata komunalne 
infrastrukture 

1.440.000,00  Proračun Općine Josipdol i ostali izvori    
Obuhvaća asfaltiranje nerazvrstanih cesta, 
izgradnju javne rasvjete, rekonstrukciju, 
uređenje javnih površina, parkova i trgova, 
uređenje groblja, odvodnju oborinskih voda u 
naselju Josipdol. 
 
 Razvoj i upravljanje sustava 

vodoopskrbe, odvodnje i 
zaštite voda 

800.000,00 Proračun Općine Josipdol i ostali izvori. 
Obuhvaća troškove održavanja vodovoda 
Trojvrh, Modruš, održavanje hidranta u 
Modruškoj Munjavi i izgradnju sekundarne 
vodovodne mreže. 
 

Promicanje kulture 295.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća obnovu 
Strog grada Modruša i tekuće donacije 
udrugama iz kulture koje djeluju na području 
Općine Josipdol. 

Kupnja građevinskog zemljišta 20.000,00 Proračun Općine Josipdol – Općina Josipdol 
ima potrebu otkupljivati zemljište za potrebe 
prijave  za  financiranje  projekata  iz  EU 
fondova. 

Održavanje i nasipavanje 
nerazvrstanih cesta 

100.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol 
iz vlastitih sredstava od komunalne naknade 
vrši 

redovito nasipavanje nerazvrstanih cesta koje 
nisu asfaltirane. 

Održavanje javne rasvjete 550.000,00 Proračun Općine Josipdol iz sredstava 
komunalne naknade.   Općina Josipdol vrši 
redovno  održavanje  javne rasvjete i 
plaćanje 

troškova električne energije za javnu rasvjetu 
Zimsko održavanje nerazvrstanih 
cesta 

300.000,00 Proračun   Općine   Josipdol   i   iz   sredstava 
Hrvatskih cesta.  

Civilna zaštita 40.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća izradu 

planova zaštite od požara, i troškove rada stožera 

civilne zaštite. 

 
Razvoj civilnog društva 50.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća tekuće 

donacije udrugama koje djeluju na području 
općine 

Razvoj sporta i rekreacije 150.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća tekuće 
donacije sportskim udrugama koje djeluju na 
području Općine i svojim radom doprinose 
razvoju sporta.  
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Osnovnoškolsko i srednjoškolsko 
obrazovanje 

352.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća 
financiranje produženog boravka, 
sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih 
učenika, stipendije i školarine, tekuće donacije, 
sufinanciranje prijevoza osonovnoškolskih 
učenika. 
 Poticanje razvoja poljoprivrede 170.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol 

redovito financira Programe za poticanje 
razvoja poljoprivrede posebice umjetno 
osjemenjivanje goveda. 

Prostorno planiranje 80.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća troškove 
izrade izmjena i dopuna PPUO Josipdol i UPU 
Josipdol. 
 

Zaštita okoliša 60.000,00 Poračun Općine Josipdol. Trošak izrade izmjena 
plana gospodarenja otpadom, te za potrebe 
uklanjanja otpada, provođenje informativnih 
aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom te 
troškove poticajne naknade za smanjivanje 
količine miješanog komunalnog otpada. 
 

Razvoj Općine Josipdol 4.370.000,00 Proračun Općine Josipdol i ostale pomoći. 
Obuhvaća niz aktivnosti: obilježavanje naselja i 
ulica, izrada projekata, izrada geodetskih 
elaborata za upis komunalne infrastrukture, 
postavljanje turističke signalizacije, 
sufinanciranje projekata Turističke zajednice, 
razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta, 
izrada projektne dokumentacije za izgradnju 
nogostupa, izgradnja nogostupa i biciklističkih 
staza, izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju šetnice uz potok Munjavu, izrada 
Strategije razvoja Općine Josipdol, proširenje i 
rekonstrukcija Dječjeg vrtića Josipdol, 
izgradnja Vatrogasnog doma  u Josipdolu, 
uređenje objekta NK Josipdol,  izrada projektne 
dokumentacije za dvoranu u Oštarijama, 
obnova društvenog doma u Vojnovcu, 
izgradnja i opremanje dječjih igrališta u 
Skradniku i Vojnovcu, sufinanciranje linijskog 
prijevoza putnika. 
 Subvencije trgovačkom društvu u 

vlasništvu Općine 
100.000,00 Proračun Općine Josipdol. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 Općina Josipdol za troškove odrţavanja 
groblja prenosi sredstva o prikupljene grobne 
naknade.    Komunalno Josipdol  je planirano 
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Dar djeci povodom blagdana 30.000,00 Proračun Općine Josipdol. Nabava poklona za 
Sv. Nikolu za svu djecu do 10 godina starosti. 
 

Provođenje skrbi o hrvatskim 
braniteljima 

40.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća troškove 
sufinanciranja  i troškove izgradnje grobnog 
mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog 
rata. 
 
 

Nastavimo pomoć u kući – Zaželi 537.000,00 Financiranje iz EU fondova. Obuhvaća rashode 
za zaposlene i troškove promidžbe i vidljivosti. 
 

Izgradnja spomen obilježja 20.000,00 Proračun Općine Josipdol.   

Strojevi, uređaji i oprema 70.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća troškove 
nabave opreme, nabave strojeva, postavljanje 
video nadzora na javnim površinama, 
postavljanje i nabavu autobusnih nadstrešnica. 
 

Program DVD Josipdol 125.00,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća naknadu 
troškova prijevoza vode u sušnim razdobljima, 
redovnim djelatnostima vatrogasnog društva 
te troškove naknade članovima za sudjelovanje 
na intervencijama. 
 

Program – DVD Oštarije 100.000,00 Proračun Općine. Obuhvaća naknadu troškova 
prijevoza vode u sušnim razdobljima, redovnim 
djelatnostima vatrogasnog društva te troškove 
naknade članovima za sudjelovanje na 
intervencijama. 
 

Program – Hrvatska gorska služba 
spašavanja 

10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća troškove 
redovnog rada i intervencije Hrvatske gorske 
službe spašavanja. 
 
 Razvoj civilnog društva 50.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća tekuće 
donacije udrugama koje djeluju na području 
općine. 

Tekuće donacije vjerskim 
zajednicama 

60.000,00 Proračun Općine Josipdol. Obuhvaća tekuće 
donacije crkvama i kapitalne donacije za 
potrebe  obnove crkvenih objekata na 
području Općine Josipdol 

Javni radovi 125.000,00 Državni proračun – HZZ. Obuhvaća materijalne 
izdatke za potrebe provođenja programa  te 
plaće za zaposlene. Program je izuzetno 
učinkovit jer aktivira nezaposlene osobe, 
posebice osobe iz sustava Socijalne skrbi 
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Humanitarna djelatnost 50.000,00 Proračun Općine Josipdol. Za rad Gradskog 
društva Crvenog križa Ogulin. 
 

Stručni nadzor 200.000,00 Proračun   Općine   Josipdol.   Za   nadzor   nad 
obavljanjem građevinskih radova sukladno 
zakonskim propisima potrebno je imenovati 
stručni nadzor 

Uređenje zgrada u vlasništvu 
Općine Josipdol 

80.000,00 Proračun   Općine   Josipdol.   Općina   
Josipdol redovno  brine  i  održava  zgrade  u  
vlasništvu 
Općine  Josipdol  te  vrši  nužne   popravke  
na istima. 

Oprema i videonadzor  20.000,00 Proračun Općine Josipdol. Radi zaštite 
imovine video nadzor na svim objektima u 
vlasništvu općine i na javnim površinama. 

 
 

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 

 
 
 

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 temeljem dokumentiranih 

zahtjeva proračunskog korisnika doznačuje jednom tjedno na račun proračunskog 

korisnika. 
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Pregled planiranih prihoda Financijskog plana Dječjeg vrtića 
Josipdol za 2022. godinu 

 
PLANIRANI  PRIHODI                   2.382.000,00 kn 

 
PLANIRANI RASHODI                      2.382.000,00   kn 
 
 

 
Pregled planiranih prihoda Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2022. 

godinu 
 

Opis planiranih prihoda Iznos planiranih pihoda 

Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem 
ugovornih obveza 

1.763.000,00 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 
pristojbi po posebnim propisima i naknada 

560.000,00 

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 
proračuna 

10.000,00 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 49.000,00 
 
 

 

 

        Pregled planiranih rashoda Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2022. godinu 

 

 

Opis planiranih rashoda Iznos planiranih rashoda 
Prihodi za zaposlene 1.808.000,00 
Materijalni rashodi 534.000,00 
Financijski rashodi 5.000,00 
Prihodi za nabavu proizvedne 
dugotrajne imovine 

35.000,00 

 
 
 
 
 
 
        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. 


