
              
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 008-03/22-01/2 

URBROJ: 2133-13-1-22-1 

Josipdol, 30. prosinca 2022. 

 

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

("Narodne novine", broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 47. stavka 4. Statuta Općine Josipdol 

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

30. prosinca 2022. godine donosi  

 

 PLAN 

savjetovanja s javnošću Općine Josipdol 

 za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

 
  Općina Josipdol donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu (u daljnjem 

tekstu: Plan), kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji 

se planiraju donijeti u 2023. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću, u 

smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.  

 

Članak 2. 

 

 Plan savjetovanja čine akti navedeni u tablici u prilogu koja je sastavni dio ovog 

Plana. 

 

Članak 3. 

 

(1) Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških 

odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanja o kojima se 

provodi savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak 

savjetovanja s javnošću. 

 (2) O izmjenama Plana savjetovanja Općina Josipdol izvijestiti će javnost objavom na 

svojoj službenoj web stranici. 

 

Članak 4. 

 

Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provest će se u roku 

trajanja u pravili od 30 dana, osim u iznimnom slučaju ako to nije moguće provesti zbog 

razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku.  

 

Članak 5. 

 



Za provedbu članka 1. i 2. ovog Plana zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, 

komunalni sustav i EU fondove u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su predmet provedbe 

postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.  

 

Članak 6. 

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću stupa na snagu dan nakon donošenja, a 

objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Josipdol'', 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Red. 

br. 

 

 

Naziv propisa općeg akta 

ili dokumenta 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja ili 

usvajanja 

Okvirno  

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

 

Predviđeni načini provedbe 

savjetovanja  

(Internet, oglas, javne 

rasprave, javne skupine i sl.)  

 

1. Prijedlog Statuta Općine 

Josipdol 

I. kvartal   30 dana  Internet savjetovanje  

2. Prijedlog Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine 

Josipdol 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje 

3. Prijedlog Odluke o o 

zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora na 

području Općine Josipdol 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje 

4. Prijedlog Plana razvoja 

sustava civilne zaštite na 

području općine Josipdol 

za 2023. godinu 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

5. Prijedlog Godišnjeg 

provedbenog plana 

unapređenja zaštite od 

požara Općine 

Josipdol za 2023. godinu 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

6. Prijedlog Odluke o 

davanju stanova u 

vlasništvu Općine 

Josipdol u najam 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

7. Prijedlog Odluke o 

zabrani konzumiranja 

alkoholnih pića na javnim 

površinama Općine 

Josipdol 

I. kvartal 30 dana Internet savjetovanje 

8. Prijedlog Odluke o 

uređenju prometa na 

području općine Josipdol 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje 

9. Prijedlog Odluke o 

izgledu i sadržaju 

službene iskaznice, 

značke te izgledu 

službene odore 

komunalnog redara 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

10. Prijedlog Odluke o 

radnom vremenu u 

ugostiteljskoj djelatnosti 

na području općine 

Josipdol 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

11. Prijedlog Odluke o 

sufinanciranju plaćanja 

priključka na komunalne 

vodne građevine radi 

smanjenja depopulacije 

I. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  



12. Prijedlog Proračuna 

Općine Josipdol za 2024. 

godinu s projekcijama za 

2025. i 2026. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

13. Prijedlog Odluke o 

izvršavanju Proračuna 

Općine Josipdol za 2024. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

14. Prijedlog Programa 

građenja objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture na području 

Općine Josipdol za 2024. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

15. Prijedlog Programa 

održavanja  objekata i  

uređaja  komunalne  

infrastrukture za 2024. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

16. Prijedlog Programa 

javnih potreba u kulturi 

za 2024. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

17. Prijedlog Odluke o 

raspoređivanju sredstava 

za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću      

Općine Josipdol za 2024. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

18. Prijedlog Programa 

utroška sredstava - 

naknade za eksploataciju 

mineralnih sirovina u 

2024. godini 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

19. Prijedlog Programa 

financiranja izrade 

prostornog plana uređenja 

Općine Josipdol i 

poboljšanja 

infrastrukturno       

nedovoljno opremljenih 

i/ili neopremljenih naselja 

na  području Općine 

Josipdol u 2024. godini 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

20. Prijedlog Programa 

utroška sredstava 

šumskog doprinosa u 

2024. godini 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

21. Prijedlog Programa 

utroška sredstava 

spomeničke rente za 

2024. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

22. Prijedlog Programa 

utroška turističke 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  



pristojbe za 2024. godinu 

23. Prijedlog Programa 

korištenja sredstava od 

raspolaganja 

poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu 

države na području 

općine Josipdol u 2024. 

godini 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

24. Prijedlog Programa 

javnih potreba u sportu na 

području općine Josipdol 

za 2023. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

25. Prijedlog Programa 

javnih potreba u području 

socijalne skrbi za 2024. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

26. Prijedlog Programa 

potpore poljoprivredi na 

području Općine Josipdol 

za 2024. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

27. Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

obrazovanju za 2024. 

godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

28. Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog 

odgoja za 2024. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

29. Prijedlog Financijskog 

plana proračunskog 

korisnika Dječjeg vrtića 

Josipdol za 2024. godinu 

IV. kvartal  30 dana Internet savjetovanje  

 

 

 


