
              
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 008-03/22-01/1 

URBROJ: 2133-13-1-22-2 

Josipdol, 10. svibnja 2022. 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama 

("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) i članka 47. stavka 4. Statuta Općine Josipdol 

(''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21), Općinski načelnik Općine Josipdol dana 

10. svibnja 2022. godine donosi 

 

 PLAN 

o dopunama Plana savjetovanja s javnošću Općine Josipdol 

 za 2022. godinu 

 

Članak 1. 
 

  U Planu savjetovanja s javnošću za 2022. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 

7/22), u tablici koja je sastavni dio ovog Plana, iza rednog broja 32. dodaju se sljedeći redni 

brojevi koji glase:  

 

33. Prijedlog Odluke o 

načinu pružanja javne 

usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na 

području Općine 

Josipdol 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

34. Prijedlog Odluke o 

porezima Općine 

Josipdol 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

35. Prijedlog Odluke o 

obavljanju komunalnih 

djelatnosti temeljem 

ugovora o povjeravanju 

obavljanja 

komunalnih djelatnosti  

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

36. Prijedlog Odluke o 

povjeravanju 

obavljanja komunalnih 

djelatnosti 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

37. Prijedlog Pravila za 

upravljanje 

dokumentarnim 

gradivom Općine 

Josipdol 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  



38. Prijedlog Plana 

djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 

2022. godinu 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

39. Prijedlog Odluke o 

izmjenama Odluke o 

koeficijentima za 

obračun plaća 

službenika i 

namještenika 

I. kvartal  15 dana Internet savjetovanje  

40. Prijedlog Pravilnika o 

provedbi postupaka 

jednostavne nabave 

robe, radova i usluga 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

41. Prijedlog Odluke o 

izmjenama Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu 

upravnih tijela Općine 

Josipdol 

I. kvartal  15 dana Internet savjetovanje  

42. Prijedlog Kodeksa 

ponašanja članova 

Općinskog vijeća 

Općine Josipdol 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

43. Prijedlog Odluke o 

oslobađanju plaćanja 

komunalnog doprinosa 

radi smanjenja 

depopulacije 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

44. Prijedlog Programa o 

izmjenama Programa 

građenja objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture na 

području Općine 

Josipdol za 2022. 

godinu 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

45. Prijedlog Programa o 

izmjenama Programa 

održavanja komunalne 

infrastrukture na 

području Općine 

Josipdol za 2022. 

godinu 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

46. Prijedlog Programa o 

izmjenama Programa 

javnih potreba u 

djelatnosti 

predškolskog odgoja za 

2022. godinu 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

47. Prijedlog Programa o 

izmjeni Programa 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  



javnih potreba u kulturi 

za 2022. godinu 

48. Prijedlog Programa o 

izmjeni Programa 

javnih potreba u sportu 

za 2022. godinu 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

49. Prijedlog Programa o 

izmjenama Programa 

javnih potreba u 

području socijalne 

skrbi za 2022. godinu 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

50. Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine 

Josipdol za 2022. 

godinu s projekcijama 

za 2023. i 2024. godinu 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

51. Prijedlog Odluke o 

izmjenama Odluke o 

utvrđivanju 

koeficijenata radnih 

mjesta, načinu 

utvrđivanja plaća i       

ostalim materijalnim 

pravima djelatnika 

zaposlenih u Dječjem 

vrtiću Josipdol 

II. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

52. Prijedlog Odluke o 

upravljanju i 

raspolaganju imovinom 

u vlasništvu Općine 

Josipdol 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

53. Prijedlog Odluke o 

građenju spomeničkih i 

sakralnih objekata 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

54. Prijedlog Odluke o 

agrotehničkim mjerama 

i mjerama za 

uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 

na području općine 

Josipdol 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

55. Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnom 

redu na području 

općine Josipdol 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

56. Prijedlog Odluke o 

sufinanciranju 

udžbenika i ostale 

školske opreme za 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  



učenike osnovnih škola 

s područja općine 

Josipdol za školsku 

godinu 2022./2023. 

57. Prijedlog Odluka o o 

mjerama za 

sprječavanje 

nepropisnog 

odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje  

odbačenog otpada na 

području općine 

Josipdol 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

58. Prijedlog Odluke o 

izmjenama Odluke o 

nerazvrstanim cestama 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

59. Prijedlog Odluke o 

dopunama Odluke o 

povjeravanju 

obavljanja komunalnih 

djelatnosti 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

60. Prijedlog Odluke o 

dopunama Odluke o 

obavljanju komunalnih 

djelatnosti temeljem 

ugovora o povjeravanju  

obavljanja komunalnih 

djelatnosti 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

61. Prijedlog Pravilnika o 

stipendiranju učenika i 

studenata na području 

općine Josipdol 

III. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

62. Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine 

Josipdol za 2022. 

godinu s projekcijama 

za 2023. i 2024. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

63. Prijedlog Odluke o 

mjerilima za naplatu 

usluga Dječjeg vrtića 

''Josipdol'' od roditelja 

– korisnika usluga 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

64. Prijedlog Programa o 

izmjenama Programa 

građenja objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture na 

području Općine 

Josipdol za 2022. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  



65. Prijedlog Programa o 

izmjenama Programa 

održavanja komunalne 

infrastrukture na 

području Općine 

Josipdol za 2022. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

66. Prijedlog Programa o 

izmjenama Programa 

javnih potreba u 

djelatnosti 

predškolskog odgoja za 

2022. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

67. Prijedlog Programa o 

izmjenama Programa 

javnih potreba u 

području socijalne 

skrbi za 2022. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

68. Prijedlog Programa o 

izmjeni Programa 

potpore poljoprivredi 

na području Općine 

Josipdol za 2022. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

69. Prijedlog Programa 

utroška sredstava 

šumskog doprinosa u 

2022. godini 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

70. Prijedlog Programa o 

dopuni Programa 

javnih potreba u sportu 

za 2022. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

71. Prijedlog Plana 

djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 

2023. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

72. Prijedlog Odluke o 

izdavanju službenog 

glasila Općine Josipdol 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

73. Prijedlog Odluke o 

određivanju mjesta i 

uvjetima prodaje robe 

izvan prodavaonica na 

području Općine 

Josipdol 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

74. Prijedlog Odluke o 

uvjetima i načinu 

davanja u zakup javnih 

površina i 

neizgrađenog 

građevinskog zemljišta 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  



za postavljanje kioska i 

pokretnih naprava 

75. Prijedlog Odluke o 

vrijednosti boda za 

obračun komunalne 

naknade 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

76. Prijedlog Odluke o 

komunalnoj naknadi 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

77. Prijedlog Odluke o 

komunalnom doprinosu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

78. Prijedlog Strategije 

razvoja pametne općine 

Josipdol za razdoblje 

do 2026. 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

79. Prijedlog Strategije 

razvoja turizma općine 

Josipdol za razdoblje 

do 2026. godine 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

80. Prijedlog  Strategije 

razvoja poljoprivrede 

Općine Josipdol za 

razdoblje do 2027. 

godine 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

  
Članak 2. 

  
Ovaj Plan o dopunama Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću stupa na snagu 

dan nakon dana donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije'', te na službenoj 

web stranici Općine Josipdol i dostupan je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na 

pristup informacijama. 

 

 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

                                                                            Dragan Rudančić, mag. ing. silv. 


