
  

             
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA: 320-01/21-01/10 

URBROJ: 2133-13-4-22-15   

Josipdol, __. listopada 2022. 

  

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (''Narodne novine'', broj 118/18, 42/20, 

127/20 i 52/21) i članka 30. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 

i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 10. sjednici održanoj dana 7. __. listopada 2022. 

godine, donosi  

   

PROGRAM 

o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području Općine Josipdol za 2022. godinu  

 

Članak 1.  

 

  Članak 6. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Josipdol za 2022. godinu 

(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 29/22) mijenja i glasi: 

 

''Članak 6. 

 

Za potpore razvitku poljoprivrede na području Općine Josipdol iz proračuna Općine 

Josipdol osigurana su financijska sredstva u iznosu 83.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju za 

sljedeće potpore:  

 

R.br.  Vrsta potpore  Plan u 2022. g.  

1.  Ekološka poljoprivreda  5.000,00  

2.  Popravljanje kvalitete tla  1.000,00  

3.  Navodnjavanje poljoprivrednih površina  0,00  

4.  Potpore pčelarima  35.000,00  

5.  Osiguranje usjeva, nasada i stoke  3.000,00  

6.  Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika  0,00  

7.  Umjetno osjemenjivanje krava i krmača  29.000,00  

8.  Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na 

poljoprivrednim kulturama i objektima namijenjenim 

poljoprivrednoj proizvodnji  

10.000,00  

  Ukupno  83.000,00  

 

Članak 2. 

  



Ovaj Program 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 Programa o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području općine Josipdol 

za 2022. godinu 

 

 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 36. Zakona o poljoprivredi 

(''Narodne novine'', broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) 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 usklađivanja postojećeg Programa potpore u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju za 2022. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 29/22) s prijedlogom 

Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama za 

2023. i 2024. godinu. 

 

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 Programa o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području 

općine Josipdol za 2022. godinu. 

 

5. Tekst važeće Odluke 
 

Program potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2022. godinu (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 29/22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

(za rok od 10 dana za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) 

 

 Sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13, 86/15 i 69/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su 

provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju 

općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese 

građana i pravnih osoba. 

 

 Stavkom 2. propisano je da savjetovanje s javnošću jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave provode preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog 

portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog 

dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili 

drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

 

 Stavkom 3. propisano je da su tijela javne vlasti iz stavka 1. ovoga članka dužna provesti 

savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje 

provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. 

 

 Dakle, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pravilu se provodi 30 dana. Iznimno rok 

može biti kraći zbog opravdanih razloga. 

 

 Svrha predloženih izmjena Programa jest usklađenje predmetnog općeg akta s  prijedlogom 

Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama 

za 2023. i 2024. godinu, a čije donošenje se predlaže radi usklađivanja s projektima koji se 

kandidiraju na javne pozive, natječaje financirane iz domaćih i EU sredstava. 

 

 Stoga se pristupilo izradi ovog Programa o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području 

općine Josipdol za 2022. godinu. 

 

 Kako bi se sve radnje mogle izvršiti u ostavljenom roku, a potrebno je prethodno provesti i 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću jer se radi o općem aktu, potrebno je rok od 30 dana 

određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13, 86/15 i 69/22) skratiti na 10 dana, uvažavajući i druge rokove u postupku donošenja 

općih i pojedinačnih akata.  

 

Odnosno, obzirom su određeni rokovi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, pa 

za dostavljanje dokumentacije članovima općinskog vijeća prije održavanje sjednice općinskog 

vijeća, zatim objave akata u službenom glasilu i njihovom stupanju na snagu, da bi se sve radnje 

mogle izvršiti u roku bilo je potrebno odrediti kraći rok od propisanog roka od 30 dana 

propisanog određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(''Narodne novine'', broj 25/13, 86/15 i 69/22). 

 

 

 

 

 


