
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-07/22-01/18 

URBROJ: 2133-13-4-22-1 

Josipdol, 15. prosinca 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  
 

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol za srijedu, 

 

21.12.2022. godine u prostorijama Općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, s početkom  u 12,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2.  Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća 

3.   Odluka o donošenju Strategije razvoja pametne općine Josipdol za razdoblje do 2026. 

4.   Odluka o donošenju Strategije razvoja turizma općine Josipdol za razdoblje do 2026. godine 

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

godine 

6.  Proračun Općine Josipdol za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 

7.  Odluka o izvršavanju Proračuna općine Josipdol za 2023. godinu  

8.  Financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2023. godinu 

9.  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom  

      vijeću Općine Josipdol za 2023. godinu 

10. Program potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2023. godinu 

11. Program javnih potreba u sportu na području općine Josipdol za 2023. godinu 

12. Program javnih potreba u kulturi na području općine Josipdol za 2023. godinu 

13. Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2023. godinu 

14. Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu 

15. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2023. godinu 

16. Program građenja građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

17. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Josipdol i poboljšanja infrastrukturno 

       nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na  području Općine Josipdol u 2023. godini 

18. Program javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu 

19. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2023. godinu 

20. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na  

      području Općine Josipdol u 2023. godini 

21. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu  

22. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini 

23. Odluka o komunalnoj naknadi 

24. Odluka o komunalnom doprinosu 

25. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Ogulin 

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



      2023. i 2024. godinu 

27. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića  

      Josipdol za 2022. godinu 

28. Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

      Općine Josipdol za 2022. godinu 

29. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol 

za  

      2022. godinu 

30. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih  

      u Općinskom vijeću Općine Josipdol za 2022. godinu 

31. Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu 

32. Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 

33. Program o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2022. godinu 

34. Program o izmjeni Programa utroška turističke pristojbe za 2022. godinu 

35. Program o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2022. godinu 

36. Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini 

37. Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 

38. Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu 

39. Suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

40. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Josipdol 

41. Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Josipdol 

 

 

       Predsjednica Općinskog vijeća   

 

                                                                                                                                                     

                               Anđelina Božičević, prof. reh. 


