
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA: 363-03/22-01/1 

URBROJ: 2133-13-4-22-3  

Josipdol, 7. lipnja  2022.  

 

Na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne 

novine'', broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 30. 

Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće 

Općine Josipdol na 7. sjednici održanoj 7. lipnja 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o korištenju komunalne naknade za financiranje građenja dječjeg vrtića 

 

I. 

 

 Ovom Odlukom odobrava se korištenje komunalne naknade za financiranje 

rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Josipdol. 

 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke 

županije''. 

 

                     Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                                  Anđelina Božičević, prof. reh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 
uz prijedlog Odluke o korištenju komunalne naknade za financiranje građenja dječjeg vrtića 

 

 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 91. stavka 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda 

Republike Hrvatske i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke 

Županije'', broj 12/21 i 40/21) kojim je propisana nadležnost Općinskog vijeća Općine 

Josipdol za donošenje ovog akta. 

 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim aktom, te svrha koja se želi 

postići uređenjem odnosa na predloženi način 
 

Ovaj prijedlog akta pokrenut je radi financiranja rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića, a 

koja sredstva nisu bila osigurana u Proračunu Općine Josipdol iz drugih izvora, pa se ista 

osiguravaju iz komunalne naknade što omogućuje članak 91. stavak 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske i 32/20). 

 

Zbog navedenih razloga predlaže se Općinskom vijeću Općine Josipdol da raspravi i 

usvoji dostavljeni Prijedlog akta. 

 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje akta, te način njihova osiguranja 
 

Dodatna sredstva u Proračunu Općine Josipdol za ostvarenje predloženog akta nisu potrebna. 

 

4. Tekst prijedloga akta s obrazloženjem 
 

U prilogu se dostavlja tekst Odluke o korištenju komunalne naknade za financiranje građenja 

dječjeg vrtića. 


