
   
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-07/22-01/8 

URBROJ: 2133-13-4-22-1 

Josipdol, 22. rujna 2022. 

 

Na temelju članka 63. i 64. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Josipdol (''Glasnik 

Karlovačke županije'', broj 12/21), predsjednica Općinskog vijeća 

 

S A Z I V A  
 

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol za četvrtak, 

 

29.09.2022. godine u prostorijama Općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, s početkom  u 13,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2.  Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća 

3.   Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića  

      Josipdol za pedagošku godinu 2021.-2022. 

4.   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine 

5.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za razdoblje od 01.01.2022. do  

       30.06.2022. 

6.  Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području općine Josipdol  

7.   Odluka o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme za učenike osnovnih škola s područja  

      općine Josipdol za školsku godinu 2022./2023. 

8.  Odluka o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

9.   Odluka o dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju  

      obavljanja komunalnih djelatnosti  

10. Odluka o o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje  

       odbačenog otpada na području općine Josipdol 

11. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području općine Josipdol 

13. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na  

       području općine Josipdol 

14. Odluka o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 

15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Modruš 

16. Odluka o suglasnosti za apliciranje na natječaj unutar tipa operacije 2.2.1. ''Razvoj opće društvene  

      infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'', kojem je investitor Općina  

      Josipdol, za projekt ''Stara škola Modruš-opremanje Društvenog doma'' 

17. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - groblje Vojnovac 

 

       Predsjednica Općinskog vijeća   

 

                                                                                                                                                     

                               Anđelina Božičević, prof. reh. 


