
 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA: 972-03/22-01/3 

URBROJ: 2133-13-4-22-4   

Josipdol, 21. prosinca 2022. 

 

Na temelju članka 15. Zakona o o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (''Narodne 

novine'', broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 30. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik 

Karlovačke županije", broj 12/21 i 40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 12. sjednici 

održanoj dana 21. prosinca 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o donošenju Strategije razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za razdoblje do 2027. 

godine 
 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom donosi se Strategija razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za 

razdoblje do 2027. godine. 
 

Članak 2. 

 

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za razdoblje do 2027. godine se 

donosi radi toga radi toga kako bi se razvio sektor poljoprivrede na području općine Josipdol.  

 

Članak 3. 

 

Ovom strategijom je postavljena vizija: „Općina Josipdol najkonkurentnija je općina 

na području Karlovačke županije po održivoj poljoprivrednoj proizvodnji“, čime bi se postigli  

preduvjeti za povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava koji bi doprinijeli povećanom 

zapošljavanju na području općine, a čime bi se posljedično utjecalo i na povećanje prihoda i 

poboljšanje kvalitete života, odnosno potaknulo demografsku obnovu prostora 

 

Članak 4. 

 

Ova Strategija 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 Strategije razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za razdoblje do 2027. godine 

 

 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 15. Zakona o o regionalnom 

razvoju Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj 147/14, 123/17 i 118/18) 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 izrade Strategije razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za 

razdoblje do 2027. godine koja se donosi radi toga kako bi se razvio sektor poljoprivrede na 

području općine Josipdol. Ovom strategijom je postavljena vizija: „Općina Josipdol 

najkonkurentnija je općina na području Karlovačke županije po održivoj poljoprivrednoj 

proizvodnji“. Kako bi se vizija realizirala postavljeni su i sljedeći ciljevi kojima općina u 

poljoprivrednoj djelatnosti teži: 1) Povećanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, 2) 

Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede. Ostvarivanjem ciljeva postigli bi se preduvjeti za 

povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava koji bi doprinijeli povećanom zapošljavanju na 

području općine, a čime bi se posljedično utjecalo i na povećanje prihoda i poboljšanje 

kvalitete života, odnosno potaknulo demografsku obnovu prostora. 

 

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 Strategije razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za razdoblje do 

2027. godine. 
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OBRAZLOŽENJE 

(za rok od 15 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 predloženog akta jest izrade Strategije razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za 

razdoblje do 2027. godine koja se donosi radi toga kako bi se razvio sektor poljoprivrede na 

području općine Josipdol. Ovom strategijom je postavljena vizija: „Općina Josipdol 

najkonkurentnija je općina na području Karlovačke županije po održivoj poljoprivrednoj 

proizvodnji“. Kako bi se vizija realizirala postavljeni su i sljedeći ciljevi kojima općina u 

poljoprivrednoj djelatnosti teži: 1) Povećanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, 2) 

Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede. Ostvarivanjem ciljeva postigli bi se preduvjeti 

za povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava koji bi doprinijeli povećanom zapošljavanju 

na području općine, a čime bi se posljedično utjecalo i na povećanje prihoda i poboljšanje 

kvalitete života, odnosno potaknulo demografsku obnovu prostora. 

 

 Stoga se pristupilo izradi ove Strategije razvoja poljoprivrede Općine Josipdol za 

razdoblje do 2027. godine. 
 

 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 15 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). 
 

 


