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I   GRAD OGULIN 

 

 Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 28/10) te članka 42. Statuta 

Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 

10/18, 22/19 i 28/19 – pročišćeni tekst), 

Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 28. srpnja 2020. 

godine, donosi slijedeću 

 

O D L U K U  

o dopuni Odluke o visini osnovice za obračun 

plaća službenika i namještenika Grada Ogulina 

 

Članak 1. 

 U Odluci o visini osnovice za obračun plaća 

službenika i namještenika Grada Ogulina KLASA: 

022-01/11-01/4, URBROJ: 2133/02-01/1-11-1, od 

25. veljače 2011. godine, iza članka 2. dodaje se 

članak 2.a, koji glasi:  

 

„Članak 2.a 

 S ciljem umanjenja posljedica uslijed 

pojave i širenja bolesti COVID 19 uzrokovane 

virusom SARS-CoV-2, osnovica za obračun plaća 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Ogulina umanjuje se za 5% te iznosi 3.743,00 kuna 

bruto,  počevši s plaćom za mjesec srpanj koja će biti 

isplaćena u kolovozu 2020. godine, a završno s 

plaćom za mjesec prosinac koja će biti isplaćena u 

siječnju 2021. godine“. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a 

primjenjuje se od 01. kolovoza 2020. godine. 

 

KLASA: 022-01/11-01/4 

URBROJ: 2133/02-01/1-20-2 

Ogulin, 28. srpnja 2020. 

 

 

GRADONAČELNIK 

 

Dalibor Domitrović, ing. 

 

 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), 

Gradonačelnik Grada Ogulina, na prijedlog 

privremene pročelnice Upravnog odjela za 

gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno 

uređenje, a nakon savjetovanja sa sindikatom, dana 

28. srpnja 2020. godine, donio je 

 

P R A V I L N I K  O  D O P U N I  

P R A V I L N I K A  

o unutarnjem redu upravnih tijela Grada 

Ogulina 

 

Članak 1. 

 U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih 

tijela Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke 

županije“ br. 9/20 i 26/20) pod «Unutarnje ustrojstvo 

i sistematizacija radnih mjesta»,  «2. Upravni odjel 

za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno 

uređenje», kod „2.3. Odsjek za gospodarstvo i 

fondove Europske unije“, iza radnog mjesta pod 

rednim brojem 24. „Referent poljoprivredni redar“ 

dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 25. 

„Financijski voditelj projekta“.  

 Podaci o kategoriji, potkategoriji, razini, 

klasifikacijskom rangu, potrebnom stručnom znanju, 

opisu poslova radnog mjesta i broju izvršitelja 

navedeni su u tabličnom prikazu koji čini Prilog I. 

ovog Pravilnika. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

KLASA: 022-01/20-01/05 

URBROJ: 2133/02-01/1-20-3 

Ogulin, 28. srpnja 2020. 

 

 

GRADONAČELNIK 

 

Dalibor Domitrović, ing. 

 

PRILOG I. 
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II   OPĆINA CETINGRAD 

 

Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 

39/19) te članka 50. Statuta Općine Cetingrad 

(,Glasnik Karlovačke Županije” br. 09/13 i 51/19 - 

pročišćeni tekst), načelnica Općine Cetingrad dana 

27. srpnja 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 

o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa 

smanjenim sadržajem za I. ponovnu javnu 

raspravu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom općinska načelnica Općine 

Cetingrad utvrđuje prijedlog I. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa 

smanjenim sadržajem za I. ponovnu javnu raspravu 

(u daljnjem tekstu Prijedlog Izmjena Plana). 

 

Članak 2. 

Prijedlog Izmjena Plana iz čl. 1. ove Odluke 

izrađen je od strane stručnog izrađivača JU Zavod za 

prostorno uređenje Karlovačke županije i sadrži 

tekstualni i grafički dio, obrazloženje te sažetak za 

javnost. 

 

Članak 3. 

Zadužuje se nositelj izrade, da o Prijedlogu 

Izmjena Plana provede javnu raspravu sa javnim 

uvidom u trajanju od 8 dana, sukladno čl. 104. 

Zakona o prostornom uređenju. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se na mrežnim stranicama 

Općine Cetingrad i u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 022-05/20-01/54-01 

URBROJ: 2133-07/20-01  

Cetingrad, 27. srpnja 2020. godine 

 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Marina Kalić, mag. oec. 

 

III   OPĆINA JOSIPDOL 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ 16/2013, 

14/2017, 07/2018, 24/2018) Općinsko vijeće Općine 

Josipdol na 17.  sjednici održanoj dana  28. Veljače 

2020.  godine utvrdilo je pročišćeni tekst Odredbi za 

provedbu Urbanističkog plana uređenja zone 

gospodarske namjene Vojarna II. 

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu UPU 

zone gospodarske namjene Vojarna II obuhvaća: 

- Odluku o donošenju Urbanističkog plana 

uređenje zone gospodarske namjene Vojarna II 

(Glasnik Karlovačke županije 26/12) 

- Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna UPU 

zone gospodarske namjene Vojarna II (Glasnik 

Karlovačke županije 58/19.) 

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu UPU 

zone gospodarske namjene objaviti će se u Glasniku 

Karlovačke županije. Grafički dio UPU zone 

gospodarske namjene Vojarna II nije bio predmet 

izmjena. 

 

Urbanistički plana uređenja zone 

gospodarske namjene Vojarna II 

(Glasnik Karlovačke županije 

26/12, 58/19 ) 

PROČIŠĆENI TEKST 

 

  

II  ODREDBE ZA PROVEDBU  

1. UVJETI ODREĐIVANJA I 

RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA 

JAVNIH I DRUGIH NAMJENA  

  

Članak 5. 

Urbanističkim planom uređenja određene 

su i razgraničene  površine sljedećih namjena:  

        

I, K - Gospodarska namjena  

         

I1 - Gospodarska namjena - proizvodna – pretežito 

industrijska  

         

K - Gospodarska namjena - poslovna  

   K2 - gospodarska namjena - poslovna – 

trgovačka  

          

Z - Zaštitne zelene površine  

         

IS - Površine infrastrukturnih sustava  

    TS - trafostanica    

    PS - precrpna stanica  

          

    Cestovni promet  

- koridori prometnica  

- kolno-pješačke površine  

- pješačke površine  

  

Razgraničenje ovih površina određeno je na 

kartografskim prikazima br. 1. Korištenje i namjena 

površina i br. 2. Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža u 

mjerilu 1:2000.  
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2.  UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA 

GOSPODARSKIH DJELATNOSTI  

2.1.  Građevine gospodarske namjene - proizvodne 

– pretežito industrijske (I1)  

Članak 6. 

Planom je određena jedna zona 

gospodarske proizvodne – pretežito industrijske 

namjene (I1). Površina zone može se preparcelirati 

za formiranje građevnih čestica na kojima se mogu 

graditi nove zgrade proizvodne namjene, planirati 

dodatna mreža komunalne infrastrukture, graditi 

servisne prometnice i  parkirališta te uređivati 

površine zelenila (javne i zaštitne zelene površine).  

Osim zgrada proizvodne namjene, na građevnim 

česticama se kao građevine osnovne namjene mogu 

graditi građevine ili uređivati prostori poslovne 

namjene (uredi i sl.) i građevine za skupljanje, 

oporabu i obradu otpada, te uz njih prateće građevine 

uslužne namjene, građevine prateće komunalne 

infrastrukture i prometne građevine (garaže, kolno-

manipulativne površine, natkrivena parkirališta i 

dr.).  

Unutar zgrada u zoni proizvodne namjene 

nije dopušten smještaj prostora stambene namjene.  

Preduvjet za formiranje nove građevne čestice i 

novu gradnju je (u skladu s odredbama članka 125, 

Zakona o prostornom uređenju i gradnji)  direktan 

pristup na javno prometnu mrežu i potrebna 

komunalna opremljenost.  

 

Članak 7. 

Uvjeti gradnje i uređenja površina u 

zonama gospodarske proizvodne pretežito 

industrijske namjene su:  

- minimalna veličina građevne čestice je 5000 m2;  

- maksimalna veličina građevne čestice određena 

je površinom zone;   

- minimalna širina građevne čestice je 40 m;  

- minimalna dubina građevne nije određena;  

- maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) 

građevne čestice iznosi 0,6; - maksimalni 

koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 

1,0.  

- na jednoj građevnoj čestici može se izvoditi više 

zgrada koje mogu biti slobodnostojeće, ugrađene  

i poluugrađene;  

- najveći dopušteni broj etaža zgrade je tri etaže 

odnosno Po(S)+P+1(Pk) (podrum ili suteren, 

prizemlje, kat ili potkrovlje);  

- maksimalna visina zgrade do vrha nadozida je 

12,0 m;  

- minimalna udaljenost građevine od linije 

pristupne prometnice je udaljenost postojećih 

građevina odnosno kod nove gradnje 5,0 m . 

Unutar tog prostora mogu se izvoditi građevine 

portirnice, interne prometnice i kolno-

manipulativne površine te uređene površine 

zelenila.  

- minimalna udaljenost građevina od međa 

susjednih građevnih čestica je 1/2 visine 

(mjereno od prirodnog terena do gornjeg ruba 

nadozida potkrovlja) ali ne manje od 3,0 m.  

- najmanje 20% od ukupne površine građevne 

čestice moraju biti uređene površine zelenila – 

prirodni teren. Na površinama uređenog zelenila 

koje se nalaze na uz građevine proizvodne 

namjene, kolno-manipulativne površine, 

susjedne građevne čestice te prema pristupnim 

prometnicama obavezna je sadnja drvoreda. Na 

građevnim česticama većim od 1,0 ha 20% 

uređenih površina zelenila mora se urediti kao 

park ;  

- potrebe za parkirališnim mjestima rješavat će se 

na vlastitoj čestici u skladu s normativima iz čl.  

13. ovih Odredbi;.   

- građevne čestice se po potrebi mogu ograditi. 

Ograde trebaju biti transparentne s 

maksimalnom visinom neprozirnog dijela 0,5 m, 

a najveće visina ograde je 2,0 m.  

 

Članak 8. 

Prigodom planiranja, projektiranja i 

odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je 

osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 

buke, mirisa, onečišćavanja zraka, zagađivanja 

podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti 

one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš 

ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša 

i kvalitetu rada na susjednim građevnim česticama, 

odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.  

 

2.2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih 

djelatnosti –poslovnih pretežito 

trgovačkih (K2) 

Članak 9. 

Planom su određene dvije zone 

gospodarske – poslovne pretežito trgovačke 

namjene (K2).   

Unutar zone K2 može se vršiti parcelacija 

čestica za potrebe postojećih i gradnju novih zgrada 

gospodarsko poslovne namjene i za izgradnju 

reciklažnog dvorišta, kao i za prateće građevine 

uslužne namjene, građevine prateće komunalne 

infrastrukture, servisne prometnice i parkiralište te 

za uređenje javnih zelenih površina. 

Djelatnosti koje se mogu obavljati na ovom 

prostoru su: poslovni, trgovački, veletrgovački 

sadržaji, skupljanje i skladištenje otpada te manji 

servisi i zanatske radionice koje bukom i 

zagađenjem ne ugrožavaju rad na susjednim 

građevnim česticama. Uz osnovne djelatnosti na 

ovim površinama mogu se razviti i djelatnosti koje 

su prateće ili u funkciji osnovne djelatnosti kao što 

su skladišta, prometne građevine i dr. na način da ne 

ometaju proces osnovne djelatnosti.  U zonama ove 

namjene nije dozvoljena gradnja zgrada i uređenje 

prostora stambene namjene.  

Minimalni potrebni preduvjet za gradnju (u 

skladu s odredbama članka 125, Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji) je direktan pristup na 
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javno prometnu mrežu pristupnom prometnicom s 

profilom koji je određen u Planu i potrebna 

komunalna opremljenost.  

 

Članak 10. 

Uvjeti gradnje i uređenja površina u 

zonama gospodarske poslovne pretežito trgovačke 

namjene su:  

- minimalna veličina građevne čestice je 2500 m2;  

- maksimalna veličina građevne čestice određena 

je površinom zone;   

- minimalna širina građevne čestice je 40 m;  

- minimalna dubina građevne nije određena;  

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne 

čestice iznosi 0,6;  

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) 

građevne čestice je 1,0.  

- na jednoj građevnoj čestici može se izvoditi više 

zgrada koje mogu biti slobodnostojeće, ugrađene 

i poluugrađene;  

- najveći dopušteni broj etaža zgrade je tri etaže 

odnosno Po(S)+P+1(Pk) (podrum ili suteren, 

prizemlje, kat ili potkrovlje);  

- maksimalna visina zgrade do vrha nadozida je 

12,0 m;  

- minimalna udaljenost građevine od linije 

pristupne prometnice je udaljenost postojećih 

građevina odnosno kod nove gradnje 5,0 m . 

Unutar tog prostora mogu se izvoditi građevine 

portirnice, interne prometnice i kolno-

manipulativne površine te uređene površine 

zelenila.  

- minimalna udaljenost građevina od međa 

susjednih građevnih čestica je 1/2 visine 

(mjereno od prirodnog terena do gornjeg ruba 

nadozida potkrovlja) ali ne manje od 3,0 m.  

- najmanje 30% od ukupne površine građevne 

čestice moraju biti uređene površine zelenila – 

prirodni teren. Na površinama uređenog zelenila 

koje se nalaze uz parkiralište, susjedne građevne 

čestice i prema pristupnim prometnicama 

obavezna je sadnja drvoreda.;  

- potrebe za parkirališnim mjestima rješavat će se 

na vlastitoj čestici u skladu s normativima iz čl. 

13. ovih Odredbi;.   

- građevne čestice se po potrebi mogu ograditi. 

Ograde trebaju biti transparentne s 

maksimalnom visinom neprozirnog dijela 0,5 m, 

a najveće visina ograde je 2,0 m;. Na 10% dužine 

ograde mogu se postaviti reklamni panoi ma 

visine do 3,5 m.  

 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA 

DRUŠTVENIH DJELATNOSTI  

Članak 11. 

Na području obuhvata Plana ne predviđaju 

se građevine društvene djelatnosti  

 

4.       UVJETI I NAČIN GRADNJE 

STAMBENIH GRAĐEVINA  

 

Članak 12. 

Na području obuhvata Plana ne predviđaju 

se stambene građevine.  

 

5.  UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, 

REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA 

PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I 

KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM 

OBJEKTIMA I POVRŠINAMA  

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže  

5.1.1. Ulična mreža  

5.1.1.1. Glavne mjesne ulice  

 

Članak 13. 

Na području obuhvata Plana nema ih niti se 

predviđaju glavne mjesne ulice.  

 

5.1.1.2.    Stambene, pristupne i priključne ulice  

Članak 14. 

Ovim Planom određeno je da kroz prostor 

obuhvata prolazi jedna prometnica koja je svrstana u 

kategoriju pristupne i priključne ulice. 

Na cijelom potezu planirane prometnice 

predviđeni su pješački hodnici i javna rasvjeta.  

U planiranoj prometnici predviđena je 

horizontalna i vertikalna signalizacija.  

Preporučena međusobna udaljenost križanja kolnih 

priključaka građevnih čestica sa planiranom 

prometnicom iznosi najmanje 40,0 metara.  

  

5.1.1.3.     Uvjeti za smještaj vozila  

Članak 15. 

Promet u mirovanju rješava se izvedbom 

parkirališta ili garažnog prostora na vlastitoj čestici. 

Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih 

zgrada, ovisno o vrsti i namjeni potrebno je urediti 

parkirališta ili garaže na građevnoj čestici. 

Utvrđuje se sljedeći broj potrebnih 

parkirališnih/garažnih mjesta (PM), ovisno o vrsti i 

namjeni zgrada: 

- za zanatske, servisne, uslužne i građevine sl. 

namjena – 1 PM na 3 zaposlena u većoj radnoj 

smjeni  

- za industriju i skladišta – 1 PM na 5 zaposlenih 

u većoj radnoj smjeni 

- za ugostiteljske objekte - po 1 PM na 3 sjedala 

za trgovine - na 1000 m2  građevinske bruto 

površine 20 PM za robne kuće - na 1000 m2 

građevinske bruto površine 25 PM  

- za urede i prostore poslovne namjene - na 1000 

m2 građevinske bruto površine 14 PM 

 

5.1.1.4.  Javni prijevoz putnika  

Članak 16. 

Planom se ne predviđa javni prijevoz te 

uređenje i izgradnja novih stajališta: Ukoliko se 

ukaže potreba za javnim prijevozom širina koridora 



BROJ 40/2020. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 8 

 

  

prometnica omogućuje postavu autobusnog 

stajališta uz pješački hodnik  koji je minimalne širine 

1,5 m. Stajališta autobusa javnog prijevoza moraju 

se planirati izvan zona križanja prometnica i na 

mjestima na kojima ne ugrožavaju sigurnost 

prometa.   

 

5.1.2. Prometna mreža  

Članak 17. 

U urbanističkom planu uređenja određene 

su površine za uređenje postojeće i gradnju nove 

ulice.   

Unutar granica građevinskog područja 

obvezatno je graditi, odnosno vršiti uređenje svih 

javnoprometnih površina na način da istodobno bude 

omogućeno i polaganje svih vrsta komunalne 

infrastrukture.  

Najmanja širina kolnika ulice za 

dvosmjerni promet iznosi 6,5 m.  

Najmanja širina nogostupa iznosi 1,5 m.  

Ulične ograde ne smiju biti podignute 

unutar prometnih koridora.  

Na planiranoj ulici, u zoni križanja, te na 

mjestima kolnih priključaka građevnih čestica 

obvezno je osigurati punu preglednost u svim 

privozima. 

 

5.1.3. Kolodvori , stajališta, terminali   

Članak 18. 

Na području obuhvata Plana ne predviđaju 

se kolodvori stajališta i terminali.  

 

5.1.4. Javna parkirališta i garaže  

Članak 19. 

Na području obuhvata Plana ne predviđaju 

se javna parkirališta i garaže. 

 

5.1.5. Trgovi i druge veće pješačke površine  

Članak 20. 

Na području obuhvata Plana ne predviđaju 

se trgovi niti veće pješačke površine.  

  

5.1.6. Biciklistički promet  

Članak 21. 

Na području obuhvata Plana ne predviđaju 

se biciklističke staze. 

 

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže  

Članak 22. 

U obuhvatu Plana sve telekomunikacijske 

vodove treba izvesti kablirano pod zemljom 

podzemnim, i dopuniti na kompletnu DTK mrežu, tj. 

korisnički i spojni vod te KTV kabelsku mrežu 

osigurati u koridorima prometnica, prema Zakonu o 

elektroničkim telekomunikacijama NN 73/08. 

Mjesto konekcije na postojeću elektroničku 

komunikacijsku mrežu je izvan obuhvata Plana: 

najbliža pozicija postojećih vodova  elektroničke 

komunikacije je u naselju Mihaljevići.  

Samostojeći antenski stupovi ne predviđaju 

se u obuhvatu Plana. Preporuka je da se lokacije za 

osnovne postaje ne ucrtavaju u ovaj Plan, što je u 

suglasnosti s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 

kartografskih prikaza, obveznim prostornim 

pokazateljima i standardu elaborata prostornih 

planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 

163/04) gdje ucrtavanje nije predviđeno.  

Planom se određuje daljnji razvoj 

postojećih sustava javnih pokretnih komunikacija na 

području obuhvata Plana. Osnovne postaje pokretnih 

komunikacija mogu se graditi sukladno potrebama 

mreža pojedinog operatora, a u svrhu daljnjeg 

poboljšanja pokrivanja, povećanja kapaciteta mreža 

i uvođenja novih tehnologija. Antenski sustavi 

osnovne postaje mogu biti postavljeni na 

samostojeće antenske stupove različitih izvedbi ili 

na antenske prihvate na postojećim građevinama. 

Osnovnu postaju s antenskim stupom čini 

antenski stup s antenskim sustavom i 

telekomunikacijskom opremom smještenom u 

kontejneru.   

Preporuča se korištenje jednog stupa od 

strane većeg broja korisnika gdje god je to tehnički 

moguće i uz poštivanje uvjetovanosti već izgrađene 

mreže. Za samostojeće antenske stupove osnovnih 

postaja treba gdje god to tehnološki uvjeti 

zahtijevaju osigurati prostor s prometne površine. 

 

5.3. Uvjeti gradnje komunalne 

infrastrukturne mreže  

Članak 23. 

Komunalna infrastruktura gradit će se u 

Planom osiguranim pojasevima za svaki vod, u 

koridorima ulica, a u skladu s načelnim poprečnim 

presjecima.  

Prije izgradnje ulica, u njihovom 

planiranom koridoru treba izgraditi nove vodove 

komunalne infrastrukture koji nedostaju, u skladu s 

trasama planiranim u Planu.  

Izgradnja treba biti usklađena s posebnim 

uvjetima javnih poduzeća, koja su nadležna za 

gradnju i održavanje pojedine mreže. 

 

5.3.1.    Odvodnja otpadnih voda  

Članak 24.  

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 

Općine Josipdol definirani su sustavi i podsustavi 

za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.  

Visinskim položajem i uzdužnim padovima 

cjevovoda treba u omogućiti gravitacijsku 

odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u 

mreži.  

Trase cjevovoda javne odvodnje bit će detaljno 

određeni lokacijskim odnosno građevnim 

dozvolama.  

Kontrolna okna treba izvesti na svim mjestima 

visinskih i situativnih lomova, a na potezima gdje 

su cjevovodi položeni u pravcu, na svakih 30-40 m.  
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Radove treba planirati u sušnim razdobljima 

godine.  

Izgradnju cjevovoda javne odvodnje optimalno je 

vršiti iskopima ne velikih duljina poteza (12 do 24 

m), a nakon polaganja cjevovoda potrebno je 

odmah zatrpati rov.  

Cjevovodi obavezno moraju imati provjereno dobra 

mehanička svojstva (vodonepropusnost, trajnost, 

nepropusni način spajanja, brza montaža i 

ugradnja). Iznimno, u građevinskim područjima 

građevine s količinama otpadnih voda do 10 ES 

mogu biti priključene na individualne sustave 

odvodnje odnosno na sabirne jame.  

Za sustave odvodnje iz prethodnog stavka obvezno 

je vršiti periodična pražnjenja i prebacivanje 

efluenta u sustave javne odvodnje s izgrađenim 

uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. 

 

Članak 25. 

Do izvedbe sustava odvodnje odvodnja oborinskih i 

sanitarnih voda sa građevnih čestica biti će u 

vodonepropusne septičke jame s osiguranim 

odvozom prikupljenog efluenta. Posebne uvjete za 

gradnju vodonepropusnih septičkih jama izdati će 

nadležno vodnogospodarska ustanova.  

Ukoliko septičke jame nisu dovoljne za rješavanje 

odvodnje oborinskih odnosno tehnoloških voda, 

potrebno je na građevnoj čestici izvesti vlastiti 

sustav odvodnje te prije upuštanja u upojne bunare 

tretirati te vode u vlastitom adekvatnom uređaju za 

pročišćavanje.   

Do izgradnje sustava odvodnje uvjete za gradnju 

septičkih jama i/ili vlastitog sustava odvodnje 

oborinskih ili tehnoloških voda sa pročistačem i 

upojnim bunarima odrediti će nadležno javno 

vodnogospodarsko poduzeće.  

 

5.3.2.      Vodoopskrba  

Članak 26. 

Sustav vodoopskrbe snabdijevati će se 

pitkom vodom spojem na rekonstruirani magistralni 

cjevovod u zaseoku Mihaljevići. 

Novoplanirane cjevovode treba polagati 

unutar koridora javnih prometnih površina koristeći 

pritom podzemni sloj ispod kolnika.  

Širina pojasa za polaganje vodoopskrbnih 

cjevovoda treba iznositi minimalno 0,8 m.  

Sustav javne vodoopskrbe treba imati 

odgovarajuću mrežu vanjskih nadzemnih hidranata.  

 

 

5.3.3. Elektroopskrba  

Članak 27. 

Svi elektroenergetski vodovi i vodovi javne 

rasvjete moraju biti položeni u zemlju ili pločnik 

(kablirani), a sve prometnice moraju biti osvijetljene 

postavljanjem odgovarajuće javne rasvjete u klasi s 

prometnom funkcijom. Izgradnju srednjenaponskih 

kablova i niskonaponskih instalacija treba provesti 

prema  posebnim  uvjetima i propisima za izbor i 

polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog 

napona 1kV do 35 kV.   

U pristupnoj cesti treba postaviti visoke 

stupove javne rasvjete u pločniku ili u zelenom 

pojasu, koji će istovremeno osvjetljavati prometnicu 

i pješačke putove. Boja svjetla treba biti što bliže 

dnevnom svjetlu kako bi se isključili negativni efekti 

iskrivljavanja pravih boja i tonova tih boja.  

Elektroenergetsku opskrbu omogućit će 

transformatorske stanice opremljene u skladu sa 

standardima HEP-a, instalirane snage cca 1 x 1000 

kVA koje se predviđaju na vlastitoj građevnoj čestici 

unutar obuhvata Plana.  

  

5.3.4. Mreža plinoopskrbe  

Članak 28. 

Planom se omogućava izgradnja 

niskotlačne plinoopskrbne mreže prirodnog plina na 

području Općine Josipdol. Za pojedinačne veće 

potrošače treba izgraditi visokotlačnu plinsku mrežu 

s odgovarajućim regulacijskim uređajima prije 

ulaska plinskog priključka u zgradu.  

Plinoopskrbnu mrežu treba polagati unutar 

pojasa prometnica ili kao samostalni cjevovod kroz 

Planom neizgrađeni prostor uz uvjet cjelodnevne 

mogućnosti pristupa duž cijele mreže. Prilikom 

projektiranja i izgradnje plinovoda treba poštivati 

propisane sigurnosne udaljenosti od zgrada, od 

drugih vodova komunalne infrastrukture te zdenaca, 

okana, temelja stupova, visokog i prizemnog raslinja 

i sl.  

 

5.3.5. Komunalne građevine i zone  

Članak 29. 

Komunalne građevine mogu biti sastavni 

dio drugih građevina i zona. Prigodom gradnje i 

oblikovanja komunalnih građevina mora se voditi 

računa o njihovoj namjeni, kvaliteti i 

arhitektonskom izgledu primjerenom urbanom 

prostoru, odnosno krajoliku, te zaštiti susjednih 

građevnih čestica od negativnih utjecaja sa prostora 

tog infrastrukturnog sustava.  

  

Članak 30. 

Planom su određene dvije površine 

infrastrukturnih sustava koje obuhvaćaju  prostore 

na kojima će se formirati građevne čestice za gradnju 

nove trafostanice i precrpne stanice pročistača 

odvodnje. Na građevnim česticama osim zgrada 

osnovne namjene uređivati će se površine zelenila i 

graditi po potrebi kolno-manipulativne  površine i 

parkirališta za vlastite potrebe.  

Uvjeti gradnje u zoni infrastrukturnih 

sustava za novu trafostanicu (TS) i precrpne stanice 

pročistača odvodnje (PS) iste su i glase:  

- minimalna veličina građevne čestice nije 

određena;  

- maksimalna veličina građevne čestice građevine 

određena je površinom zone: Iznimno za potreba 

planirane djelatnosti građevna čestica se može 
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formirati i od dijelova prostora susjednih zona 

gospodarske pretežito trgovačke namjene;  

- maksimalna etažnost građevine je prizemlje;   

- maksimalni, koeficijent izgrađenosti (kig) i 

koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice 

isti su kao i koeficijenti zona gospodarske 

pretežito trgovačke namjene koji su određeni u 

članku 8.;  

- na prostoru širine 2,0 m uz međe građevnu 

česticu obaveza je uređenja površina zelenila. 

Uređenje površina zelenila odredit će se u skladu 

s potrebama komunalne djelatnosti i posebnim 

propisima koje je izdala nadležna komunalna 

organizacija.  

- potrebe za parkirališnim mjestima rješavat će se 

na vlastitoj čestici  

- građevna čestica se mora ograditi. Ograda 

trebaju biti transparentna, maksimalne visine 2,0 

m. i maksimalne visine neprozirnog dijela 0,5 m. 

Ukoliko to posebni propisi djelatnosti 

dozvoljavaju ograda se može ozeleniti sadnjom  

živice ili bršljana;  

 

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH 

POVRŠINA  

6.1. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina   

Članak 31. 

Na području obuhvata Plana ne predviđaju 

se javne zelene površine.  

 

6.2. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina  

Članak 32. 

Urbanističkim planom uređenja određene 

su neizgrađene površine - koridor zaštitnog zelenila 

uz prostore s mogućim zagađenjem. Ove površina 

označene su na kartografskom prikazu br. 3 A 

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITA PROSTORA.  

Koridor zaštitnog zelenila je prostor širine 

10-25 m uz planirano odlagalište komunalnog 

otpada i namijenjen je zaštiti gospodarske zone od 

negativnih utjecaja s prostora odlagališta. U tu svrhu 

a posebno za zaštitu od zagađenja zraka potrebno je 

saditi odgovarajuću vrstu visoke vegetacije.   

U koridoru zaštitnog zelenila ne planira se 

gradnja građevina, a moguća je izvedba internih 

prometnica,  postava ograda i vodova komunalne 

infrastrukture.  

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I 

KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I 

AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI  

7.1.  Mjere zaštite prirodnih cjelina i ambijentalnih 

vrijednosti  

Članak 33. 

Unutar obuhvata UPU-a zone gospodarske 

namjene Vojarna II nema zaštićenih prirodnih 

vrijednosti određenih temeljem članka 8., st. 1., 

Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br.70/05 i 

139/08).  

Urbanistički plan uređenja svojim 

obuhvatom nalazi se unutar Nacionalne ekološke 

mreže i to unutar kopnenog područja NEM-a 

"Ogulinsko-plaščansko područje" (HR2000592). 

Smjernice i mjere zaštite za ovo područje su: 

  
 

7.2.  Mjere zaštite kulturno povijesnih cjelina  

Članak 34. 

Na području obuhvata Plana nema kulturno 

povijesnih cjelina.  

 

8. POSTUPANJE S OTPADOM  

Članak 34a. 

Na području obuhvata UPU zone 

gospodarske namjene Vojarna II moguća je 

izgradnja slijedećih građevina za gospodarenje 

otpadom: 

- U zoni I1 moguća je izgradnja svih vrsta 

građevina za skupljanje, oporabu i obradu 

neopasnog otpada 

- U zoni K2 moguća je izgradnja građevina za 

skupljanje otpada sa područja Općine Josipdol, 

odnosno lokalno reciklažno dvorište  

Za uvjete oblikovanja, određivanja veličine 

čestice i druge uvjeti od važnosti za izgradnju 

građevina za gospodarenje otpadom primjenjivati 

odredbe ovog Plana propisane za zonu u kojoj se 

građevina nalazi. 

 

 

 

Članak 35. 

Na prostoru obuhvata Urbanističkog plana 

uređenja postupanje s otpadom treba biti u skladu s 

odredbama Zakona o otpadu.  

Zbrinjavanje komunalnog i industrijskog 

otpada vršit će organiziranim odvozom, koji će se 

obavljati prema komunalnom redu javnog 

komunalnog poduzeća i odvozom istog na 

odlagalište.  

Proizvođači industrijskog otpada moraju u 

skladu s odredbama Zakona o otpadu (ovisno o 

količini i vrsti otpada) predati sakupljaču otpada 
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prateći list s podacima o vrsti, mjestu nastanka, 

količini i načinu pakiranja otpada.  

Industrijski otpad iz gospodarske zone 

može se prije organiziranog odvoza na odlagalište 

skladištiti na građevnoj čestici u skladu s odredbama 

Zakona o otpadu i Uredbi o uvjetima za postupanje 

s opasnim otpadom i uz odobrenje nadležnog tijela 

Državne uprave.  

Djelatnosti predviđene u gospodarskoj zoni 

su nezagađujuće, ne predviđa se da će biti opasnog 

otpada. Proizvođač industrijskog otpada koji 

proizvede više od 150 t neopasnog otpada mora u 

skladu s odredbama Zakona o otpadu izraditi plan 

gospodarenja otpadom.   

Građevni otpad koji će nastati na prostoru 

obuhvata Plana kod nove gradnje ili kod mogućeg 

rušenja postojećih građevina bivšeg vojnog 

kompleksa zbrinjavat će se u skladu s odredbama 

Zakona o otpadu odvozom na deponij.  

 

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG 

UTJECAJA NA OKOLIŠ  

9.1. Zaštita podzemnih voda  

 

Članak 36. 

Kod zaštite od erozije i zagađivanja 

posebnu pažnju treba posvetiti, pri izradi studija i 

projekata, zaštiti prirode i ekosustava.  

U tu svrhu osobito kod izgradnje sustava odvodnje, 

već projektom treba spriječiti svako moguće 

zagađivanje podzemnih i nadzemnih voda.  

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja 

treba vršiti na način:  

- izraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od 

vodonepropusnih elemenata,  

- oborinske vode s prometnih površina i 

parkirališta odvoditi putem slivnika s 

taložnicama u upojne bunare do ispusta u 

recipijente.  

 

9.2.    Uvjeti uređenja vodotoka, zaštite od poplave i 

uvjeti gradnje uz vodotoke  

Članak 37. 

Na području obuhvata Plana nema 

vodotokova.  

 

 

9.3. Zaštita od požara  

Članak 38. 

Vatrogasni pristupi su osigurani po svim 

planiranim javnim prometnim površinama čime je 

omogućen pristup do svake građevne čestice.  

Sve vatrogasne pristupe te površine za rad 

vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s 

odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 

pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),  

Planirane cjevovode za količine vode 

potrebne za gašenje požara treba izvesti u skladu s 

odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara (NN 8/06),  

Izgradnja zgrada treba biti u skladu sa 

zakonskom regulativom iz protupožarne zaštite. U 

svrhu sprečavanja širenja požara na susjednu zgradu, 

zgrada mora biti udaljena najmanje 4,0 m od 

susjedne zgrade ili manje, ako se dokaže (uzimajući 

u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, 

požarne karakteristike materijala zgrade, veličinu 

otvora na vanjskom zidu zgrade i drugo), da se požar 

neće prenijeti na susjedne zgrade, ili mora biti 

odvojena od susjednih zgrada protupožarnim zidom 

vatrootpornosti najmanje 90 min, koji u slučaju da 

zgrada ima kosi krov (ne odnosi se na ravni krov 

vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov 

zgrade 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste 

vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m, ispod 

pokrova krovišta koji mora biti od negorivog 

materijala najmanje na dužini konzole.  

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz 

zgrade i gašenja požara na zgradi i otvorenom 

prostoru, zgrada mora imati vatrogasni prilaz 

određen prema posebnom propisu, a prilikom 

gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreža mora 

se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska 

mreža. 

Za zgrade na kojima postoje posebne mjere 

zaštite od požara obavezno je ishoditi suglasnost na 

glavni projekt od Policijske uprave karlovačke, tj. 

suglasnost da su u glavnom projektu predviđene 

propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene 

mjere zaštite od požara.  

  

4. Zaštita od ratnih opasnosti  

Članak 39. 

Na prostoru obuhvata Plana nema 

izvedenih skloništa osnovne zaštite.  

U skladu s elaboratom "Procjena 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Općine Josipdol" zaštita i spašavanje će se 

rješavati izradom zaklona (podruma). 

 

9.5. Zaštita od potresa  

Članak 40. 

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim 

kartama nalazi se u zoni VII° seizmičnosti (po 

MCS). Izgradnja i saniranje zgrada treba se provoditi 

u skladu sa zakonskom regulativom za 

protupotresnu izgradnju. 

 

9.6. Zaštita zraka  

Članak 41. 

Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka 

provodit će se smanjivanjem emisije onečiščujućih 

tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i 

propisivanjem tehničkih standarda u skladu s 

propisom EU. Djelatnost koja je predviđena u 

gospodarskoj zoni ne smije narušavati kvalitetu 

stanovanja i nije predviđena ona koja izaziva 

značajna zagađenja zraka. Visina dimnjaka za te 
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zgrade odredit će se u skladu s propisima za 

djelatnost.  

Na prostorima gdje se može očekivati veće 

zagađenje zraka treba postaviti zaštitno zelenilo.  

 

9.7. Zaštita od buke  

Članak 42. 

Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati 

zakonske regulative prilikom izgradnje novih 

zgrada. Zaštita od buke postići će se upotrebom 

odgovarajućih materijala kod gradnje zgrada, 

njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem 

zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke.  

U prostorima koji su ugroženi bukom 

obavezno je provoditi mjere zaštite od buke, naročito 

u pogledu zvučne izolacije, mjerenja buke te 

prilagodbe radnog vremena.  

 

10. MJERE PROVEDBE PLANA  

10.1. Obvezna izrada detaljnih planova uređenja  

Članak 43. 

Na području obuhvata Plana ne predviđa se 

izrada detaljnih planova uređenja.  

 

KLASA: 021-05/20-01/02   

URBROJ: 2133/13-04-20-05  

Josipdol, 28. velljače  2020. godine    

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine 

Josipdol  (“Glasnik Karlovačke Županije broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018),  Općinsko vijeće 

Općine Josipdol, na  sjednici održanoj dana 29. 

Svibnja 2020.  godine, donosi  

 

ODLUKU 

 

Članak 1. 

Tvrtki „Oplast“ j.d.o.o. iz Oštarija, 

Mihaljevići 158, otpisuje se dugovanje za zakup 

poslovnog prostora u „Vojarni II“ Oštarije u iznosu  

u cijelosti sa pripadajućim zakonskim kamatama.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“ 

 
KLASA: 021-05/20-01/02 

URBROJ: 2133/13-04-20-06   

Josipdol, 28. veljače 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Temeljem članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018,24/2018) Općinsko 

vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj 

dana  28. Veljače 2020. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o povjeravanju obavljanja poslova na 

održavanju javne rasvjete 

 

Članak 1. 

Poslovi održavanja javne rasvjete na 

području Općine Josipdol u za razdoblje od četiri 

godine povjeravaju se tvrtki „ELEKTRO – 

SALOPEK“, vl. Franjo Salopek, Salopek Selo 75 a, 

Ogulin temeljem provedenog postupka javne nabave 

i i Odluke o odabiru, KLASA; 406-01/20-01/01, 

URBROJ: 2133/13-01-20-05 od 30. siječnja 2020. 

godine.  

 

Članak 2. 

Zadužuje se Općinski načelnik da potpiše 

Ugovor o povjeravanju na održavanju javne rasvjete 

na području Općine Josipdol.   

 

Članak 3. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

KLASA: 021-05/20-01/02 

UR.BROJ: 2133/-13-04-20-07 

Josipdol,  28. veljače 2020.  godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Temeljem članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018,24/2018) Općinsko 

vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj 

dana  28. veljače 2020. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o povjeravanju obavljanja poslova na 

održavanju nerazvrstanih cesta 

Članak 1. 

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i 

javnih površina na području Općine Josipdol u 

razdoblju od 4 godine povjeravaju se tvrtki 

ARKADA d.o.o. iz Duga Rese, Kolodvorska 1a, 

temeljem provedenog postupka javne nabave i  

Odluke o odabiru, KLASA; 406-01/19-01/04, 

URBROJ: 2133/13-01-19-10 od 13. lipnja 2019. 

godine.  

 

Članak 2. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  
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KLASA: 021-05/20-01/02 

UR.BROJ: 2133/-13-04-20-08 

Josipdol, 28. Veljače 2020.  godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

 Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka  18. Statuta 

Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ 

broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018), 

Općinsko vijeće Općine Josipdol  na 17. sjednici 

održanoj  28. veljače 2020. donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Josipdol 

 

Članak 1. 

  U Statutu Općine Josipdol („Glasnik 

Karlovačke Županije “ broj; 16/2013, 

14/2017,07/2018, 24/2018) članak 40. mijenja se i 

glasi:  

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine ima pravo 

obustaviti  od primjene opći akt Općinskog vijeća, 

ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 

propis,  te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 

8 dana od dana donošenja odluke obustavi i  otkloni 

uočene nedostatke u općem aktu.  Ako općinsko 

vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez 

odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne u 

čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o 

obustavi općeg akta „ 

 

Članak 2. 

  U Statutu Općine Josipdol („Glasnik 

Karlovačke Županije “ broj; 16/2013, 

14/2017,07/2018, 24/2018) članak 57.  mijenja se i 

glasi:  

„Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja 

tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu samoupravu).“ 

 

Članak 3. 

  U Statutu Općine Josipdol („Glasnik 

Karlovačke Županije “ broj; 16/2013, 

14/2017,07/2018, 24/2018) članak 58.  mijenja se i 

glasi:  

„Nadzor zakonitosti općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi predstavničko 

tijelo  obavljaju nadležna tijela državne uprave, 

svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonu. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 

dostaviti statut, poslovnik, proračun i drugi opći akt  

Nadležnom tijelu državne uprave  u čijem je 

djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika 

koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta 

propisan Statutom i Poslovnikom u roku 15 dana od 

dana donošenja općeg akta. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte 

iz  stavka 2.  ovog članka bez odgode dostaviti 

Općinskom načelniku.“ 

 

Članak 4. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

Županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 02 

URBROJ: 2133/13-04-20-03 

Josipdol, 28. veljače 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine 

Josipdol ( “Glasnik Karlovačke Županije” broj: 

16/2013, 14/217, 07/2018, 24/2018) na sjednici 

održanoj dana 28. veljače 2020.  godine utvrdio je 

pročišćeni tekst Statuta Općine Josipdol.   

Pročišćeni tekst Statuta Općine Josipdol 

obuhvaća tekst Statuta Općine Josipdol (“Glasnik 

Karlovačke Županije broj: 16/2013 od 8.4.2013. 

godine), Statutarnu Odluku o Izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Josipdol (“Glasnik 

Karlovačke Županije broj: 14/2017 od 21.4.2017. 

godine), tekst Statirane Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Josipdol  izmjena I 

dopuna Statuta Općine Josipdol (“Glasnik 

Karlovačke Županije” broj: 07/2018 od 23.2.2018. 

godine), tekst Statutarne Odluke o izmjenama I 

dopunama Statuta Općine Josipdol (“Glasnik 

Karlovačke Županije” broj: 24/2018 od 26.6.2018. 

godine i tekst Statutarne Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta, KLASA: 021-05/20-01/02, 

2133/13-04-20-03 od 28. veljače 2020. godine, u  

kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na 

snagu.  

Na temelju članka  8. i 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15,1 23/17, 

98/19),  te članka  18. Statuta Općine Josipdol ( 

„Glasnik Karlovačke Županije“ broj:  16/2013, 

14/2017, 07/2018, 24/2018) , Općinsko vijeće 

Općine Josipdol na svojoj redovnoj sjednici održanoj 

dana  28. Veljače 2020. godine donijelo je  

 

STATUT  



BROJ 40/2020. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE 14 

 

  

OPĆINE JOSIPDOL 

(pročišćeni tekst) 

  

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje 

samoupravni djelokrug Općine Josipdol, njena 

obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, oblasti i načina 

rada tijela općine, način obavljanja poslova, oblici 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, 

provođenju referenduma u pitanima iz 

samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 

prava nacionalnih manjina, ustrojstvo i rad javnih 

službi, suradnja sa drugim jedinicama lokalne i 

područne  (regionalne) samouprave te druga pitanja 

od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine 

Josipdol.  

 

1. Status, područje i granica Općine 

Članak 2. 

Općina Josipdol je jedinica lokalne 

samouprave na području utvrđenom Zakonom o 

području Županije, gradova i općina u Republici 

Hrvatskoj. 

Naziv općine je: Općina Josipdol. 

Sjedište općine je u Josipdolu, Ogulinska 

12. 

Općina Josipdol je pravna osoba. 

 

Članak 3. 

Općina Josipdol se nalazi o Karlovačkoj 

županiji koja zauzima područje središnje Hrvatske. 

Granica područja Općine Josipdol određena je  

rubnim granicama katastarskih općina: Josipdol, 

Carevo Polje, Modruš, Trojvrh, Vajin Vrh, Oštarije, 

Skradnik. 

Granice općine mogu se mijenjati na način 

i po postupku propisanim Zakonom.  

 

Članak 4. 

U sastavu Općine ulaze slijedeća naselje:  

Carevo Polje,  Cerovnik,  Istočni Trojvrh, Josipdol, 

Modruš, Munjava, Munjava Modruška, Oštarije, 

Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški,  Skradnik, 

Trojvrh, Vajin Vrh i  Vojnovac. 

 

2.  Samoupravni djelokrug općine  

Članak 5. 

Općina u svom samoupravnom djelokrugu 

u skladu s Ustavom Republike Hrvatske  i drugim 

zakonima, obavlja poslove lokalnog značaja kojima 

se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu 

ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i 

to osobiti poslove koji se odnose na  

- uređenje naselja i stanovanja,  

- prostorno i urbanističko planiranje  

- komunalnog gospodarstva 

- brigu o djeci 

- socijalnu skrb 

- primarnu zdravstvenu zaštitu  

- odgoj i osnovno obrazovanje  

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport 

- zaštitu potrošača  

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša 

- protupožarnu i civilnu zaštitu  

- promet na svom području 

- održavanje javnih cesta  

- izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata 

prostornog uređenja te  

- ostale poslove sukladno s ostalim propisima. 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga 

detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i 

Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i 

Statutom. 

 

Članak 6. 

Općinsko vijeće može odlučiti da se 

pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga općine 

iz članka 5. ovog Statuta prenesu na Karlovačku 

Županiju, odnosno mjesnu samoupravu. 

Općinsko vijeće može tražiti od karlovačke Županije 

da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog 

djelokruga povjere općini, ako su osigurana sredstva 

za obavljanje tih poslova. 

 

3. Obilježja, pečat i Dan općine 

Članak 7. 

Obilježja općine Josipdol su  grb, zastava, 

svečana zastava i Dan općine. 

Grb općine je: u srebrno/bijelome 

poluokruglom štitu  kablasta kaciga sa zlatno/žuto 

crvenim plaštem  i zlatno/žuto crvenim vijencem iz 

koje izrasta crveno zlatno/žuto razdijeljeno orlovo 

krilo, gore u crvenome zlatna/žuta šesterokraka 

zvijezda.  

Zastava općine je dimenzije 1:2 crvene boje 

sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. 

Svečana zastava ima po rubu zastave ušivene zlatno-

žute resice i rubne trake. 

U Općini se svečano obilježava  19. ožujka  

kao  Dan općine. 

Zaštitnik Općine Josipdol je  Sv. Josip. 

 

 

 

 

Članak 8. 

Na zahtjev fizičke ili pravne osobe može se 

odobriti, radi promicanja općine, uporaba i isticanje 

grba i zastave općine.  

Način isticanja i korištenja obilježja općine 

urediti će se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

Općina ima tri velika pečata, promjera 38 

mm. 

Pečati su okruglog oblika, sljedećeg 

sadržaja: 

U sredini prvog pečata nalazi se grb 

Republike Hrvatske. Iznad grba ispisano je 
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Republika Hrvatska, Općina Josipdol, a ispod grba 

ispisano je Karlovačka županija, Općinsko vijeće, 

Josipdol. 

U sredini drugog pečata nalazi se grb 

Republike Hrvatske. Iznad grba ispisano je 

Republika Hrvatska, Općina Josipdol, a ispod grba 

ispisano je Karlovačka županija, Općinski načelnik, 

Josipdol. 

U sredini trećeg pečata nalazi se grb 

Republika Hrvatske. Iznad grba ispisano je 

Republika Hrvatska, Općina  Josipdol, a ispod grba 

ispisano je Karlovačka županija, Jedinstveni upravni 

odjel, Josipdol. 

 

4. Javna priznanja općine  

Članak 10. 

Općinsko vijeće dodjeljuje priznanja za 

iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaj za 

razvitak Općine Josipdol, a poglavito za  naročite 

uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, 

kulture zaštite i  unapređivanju čovjekovog okoliša, 

sporta, tehničke kulture zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su u tome 

usmjerene. 

Javna priznanja Općine Josipdol su: 

1. Počasni građani Općine 

2. Javno priznaje za posebne zasluge u sportu, 

kulturi, gospodarstvu,  poljoprivredi i slično 

3. Nagrada Općine za životno djelo 

4. Nagrada za posebne zasluge u sportu, kulturi, 

gospodarstvu, poljoprivredi i slično 

5. Zahvalnica Općine 

Počasnim građaninom može se proglasiti 

građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji 

je svojim radom, znanstvenim ili političkim 

djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu 

općine,ostvarivanju i razvoju demokracije u RH. 

 

Članak 11. 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 

izgled, sadržaj i oblik te utvrđivanje kriterija i 

postupaka dodjeljivanja počasti, nagrada i priznanja  

općine, utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog 

vijeća. 

 

II. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 

NACIONALNIH MANJINA 

 

Članak 12. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini 

sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 

poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina. 

Pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se 

zastupljenost u općinskim tijelima sukladno 

stečenim pravima,  te primjenjujući odredbe 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. 

 

Članak 13. 

Općina u skladu sa svojim mogućnostima 

pomaže u radu pripadnika nacionalnih manjina te im 

pruža pomoću radu kulturno umjetničkih društava 

udruga i slično. 

 

Članak 14. 

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo 

slobodno isticati svoju nacionalnu zastavu i simbole 

zajedno sa zastavom Republike Hrvatske na dan 

državnih blagdana. 

 

Članak 15. 

Općinski načelnik je dužan u pripremi 

prijedloga općinskih akata od vijeća, odnosno 

predstavnika nacionalnih manjina, tražiti mišljenje i 

prijedloge o odredbama kojim se uređuju prava i 

slobode nacionalnih manjina. 

 

III. SURADNJA OPĆINE SA DRUGIM 

OPĆINAMA, GRADOVIMA I      

ŽUPANIJAMA    

Članak 16. 

Općina surađuje sa drugim općinama, 

gradovima i županijama radi unapređenja razvoja 

gospodarskih, društvenih i kulturnih aktivnosti i 

razvitka od interesa za općinu. 

Općina Josipdol može ostvariti suradnju sa 

jedinicama lokalne samouprave drugih država. 

Kada općina ocijeni da postoji interes za 

uspostavu suradnje i mogućnost za njezino 

razvijanje, odluku o uspostavi međusobne suradnje, 

odnosno sklapanje sporazuma o suradnji donosi 

općinsko vijeće, na način i po postupku utvrđenim 

zakonom  i ovim Statutom. 

Sporazum o suradnji objavljuje se u 

„Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

IV.   TIJELA OPĆINE 

Tijela Općine Josipdol su  Općinsko vijeće 

i Općinski načelnik 

a) Općinsko vijeće 

Članak  17. 

Općinsko vijeće je predsjedničko tijelo 

građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi 

odluke i akte u okviru prava i dužnosti te obavlja 

druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim 

Statutom. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije 

jasno određeno tijelo za obavljanje poslova iz 

samoupravnog  djelokruga, poslovi i zadaće koje se 

odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 

djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a 

izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti općinskog 

načelnika. 

  

Članak 18. 

  Općinsko vijeće donosi: 

• Statut Općine, 

• Poslovnik o svom radu, 
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• Odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

• Proračun i odluku o izvršenju proračuna,  

• Polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna,  

• Odluku o privremenom financiranju,   

• Odluku o stjecanju i  otuđenju pokretnina i 

nekretnina Općine Josipdol čije ukupna vrijednost 

prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđenju  pokretnina i 

nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost 

veća od 1.000.000,00 kn, 

• Odluku o promjeni granice Općine Josipdol, 

• Odluku o ustrojstvu i djelokrugu  pravnih tijela 

općine,  

• Odluku o prethodnoj suglasnosti na statute 

ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

osnivanju nije drugačije donesena, 

• osniva radna tijela, bira i razrješuje  članove tih 

tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe 

određene zakonom, drugim propisima ili 

Statutom,  

• bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća,  

• Odluku o pokroviteljstvu, 

• Odluku o kriterijima načinu i postupku za dodjelu 

javnih priznanja Općine Josipdol i dodjeljuje 

javna priznanja,  

• osniva javne ustanove i druge pravne osobe za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih 

i drugih djelatnosti od interesa za općinu,  

• Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,  

• Odluku o imenovanju i razrješenju drugih osoba 

određenih zakonom, ovim Statutom i posebnim 

odlukama Općinskog vijeća, 

• Odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s 

drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu s 

općim aktom zakonom,  

• nadzire ukupno materijalno i financijsko 

poslovanje općine, 

• Obavlja i druge poslove koji su u zakonu ili 

drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog 

vijeća.  

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom 

glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 

predstavničkog tijela. 

Statut jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, proračun i godišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o 

raspisivanju referenduma,  donose se većinom 

glasova svih članova predstavničkog tijela. 

Poslovnikom predstavničkog tijela mogu se 

odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom 

glasova svih članova predstavničkog tijela.“ 

 

Članak 19. 

Općinsko vijeće ima 13. Članova, odnosno 

vijećnika, od kojih je jedan član iz reda hrvatskih 

državljana pripadnika srpske nacionalne manjine.  

Općinsko vijeće može imati i više od 13 

članova ako je to potrebno da bi se osigurala 

odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne 

manjine u Općinskom vijeća sukladno Ustavnom 

zakonu o pravima nacionalnih manjina. 

Ako na izborima nije postignuta 

odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske 

nacionalne manjine u skladu sa  odredbama 

Ustavnog  zakona o pravima  nacionalnih manjina, 

broj članova Općinskog vijeća povećat će se za 

jednog člana  pripadnika srpske nacionalne manjine 

koji je potreban da bi se ostvarila odgovarajuća 

zastupljenost . 

Pravo na dodatnog člana Općinskog vijeća 

iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 

ostvaruje ona lista, odnosno liste, koja bi, odnosno 

koje bi, primljenom odredbi članka 84. stavak  2. 

Zakona o lokalnim izborima, na povećani broj 

članova Općinskog vijeća, odnosno ostvarile, pravo 

na vijećnika. 

Ukoliko na pojedinoj listi nema kandidata 

koji su pripadnici srpske nacionalne manjine čija 

zastupljenost nije postignuta na izborima, odnosno 

ako više nema neizabranih kandidata pripadnika 

srpske nacionalne manjine čija zastupljenost na 

izborima nije postignuta, pravo na dodatnog 

izbornog člana ima ona lista koja bi slijedeća  

ostvarila pravo na dodatnog člana. 

Ako primjenom stavka 3. ovog članka dođe 

do povećanja broja članova Općinskog vijeća, broj 

članova će se povećati za jednog člana ukoliko 

nedostaje da bi bila osigurana odgovarajuća 

zastupljenost pripadnika nacionalne manjine. 

Ako se primjenom odredbi ovog članka ne 

osigura odgovarajuća zastupljenost srpske 

nacionalne manjine u Općinskom vijeću, isti 

postupak izbora primijenit će se i na listi  koje na 

izborima nisu dobile 5% važećih glasova. 

Ako se ni primjenom stavka 7. ovog članka 

ne postigne odgovarajuća zastupljenost pripadnika 

srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću, 

Vlada Republike Hrvatske raspisat će dopunske 

izbore za pripadnike srpske nacionalne manjine u 

roku  90 dana od konstituiranja Općinskog vijeća 

Općine Josipdol. 

 

Članak 20. 

U slučaju povećanja broja članova 

Općinskog vijeća radi ostvarivanja zastupljenosti 

pripadnika srpske nacionalne manjine, ukupan broj 

članova Općinskog vijeća može biti paran. 

 

Članak 21. 

Mandat člana predstavničkog tijela općine 

izabranog na redovnim izborima traje do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske 

o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se 
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održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do 

dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela 

sukladno odredbama ovoga Zakona. 

Mandat člana predstavničkog tijela općine 

izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka 

tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na 

redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte 

godine sukladno odredbama zakona kojim se 

uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 

odredbama ovoga Zakona. 

 

Članak 22. 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i 

jednog potpredsjednika. 

 Funkcija predsjednika i potpredsjednika 

je počasna i za to obnašatelji dužnosti ne primaju  

plaću. 

 Predsjednik ima pravo na naknadu 

sukladno  posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

 

Članak 23. 

Predsjednik  Općinskog vijeća :  

- zastupa Općinsko vijeće  

- saziva, organizira te predsjedava sjednicama  

Općinskog vijeća 

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u  

propisani postupak 

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata  

- održava red na sjednici općinskog vijeća 

- usklađuje rad radni tijela 

- potpisuje odluke i akte  koje donosi općinsko 

vijeće 

- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog 

načelnika 

- brine o zaštiti prava vijećnika 

- obavlja i druge poslove  određene zakonom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća 

 

 

 

 

Članak 24. 

Predsjednik Općinskog vijeća  u slučaju 

duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u  

obavljanju dužnosti zamjenjuje potpredsjednik 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 25. 

Ostala prava i dužnosti predsjednika te 

dužnosti potpredsjednika   Općinskog  vijeća uređuje 

se Poslovnikom. 

 

Članak 26. 

Članovi Općinskog vijeća nemaju 

obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Član Općinskog vijeća ne može biti 

kazneno gonjen  biti odgovoran na bilo koji drugi 

način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja 

i stavova na sjednicama Općinskog vijeća. 

 

Članak 27. 

Član Općinskog vijeća ima prava na 

dužnosti: 

- biti nazočan na sjednicama i sudjelovati u radu  

Općinskog vijeća, kao i  u radu radnih tijela 

Općinskog vijeća čiji je član  

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na 

dnevnom redu sjednice Vijeća 

- predlagati Općinskom vijeću donošenju akata, 

podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane 

na prijedlog akata 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog 

vijeća  

- postavljati pitanja Općinskom načelniku i 

njegovim zamjenicima 

- tražiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti 

vijećnika, od tijela općine te u svezi s time koristiti 

njihove stručne i tehničke usluge. 

- izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok 

obavlja dužnosti 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka 

koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim 

propisima za koje sazna za vrijeme obnošena 

dužnosti vijećnika.  

Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđena 

odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 28. 

Članovi Općinskog vijeća dužnost 

obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. 

Članovi općinskog vijeća imaju pravo na 

naknadu u skladu s posebnom odlukom općinskog 

vijeća. 

 

Članak 29. 

 Osoba koja obnaša neku od nespojivih 

dužnosti, osim osoba kojima je Zakonom o lokalnim 

izborima zabranjeno kandidiranje može se 

kandidirati za člana Općinskog vijeća, a ukoliko 

bude izabran za člana, do dana konstituiranja dužan 

je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno 

prihvaćanju dužnosti člana općinskog vijeća 

obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine 

Josipdol koje je nadležno za poslove općinskog 

vijeća. 

 Vijećniku kojem za vrijeme trajanja 

mandata prihvati donošenje nespojive dužnosti koja 

je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću 

člana predsjedničkog tijela, dužan je o tome 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku 8 

dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje 

mirovati protekom tog roka. 
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 Član Općinskog vijeća koji ne dostavi 

obavijest iz stavka 1. I 2. ovog članka, mandat miruje 

po sili zakona. 

 Po prestanku donošenja nespojive dužnosti, 

vijećnik nastavlja s donošenjem dužnosti na temelju 

prestanka mirovanja mandata, ako podnese pismeni 

zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od 8 

dana  od dana prestanka donošenja nespojive 

dužnosti. Mirovanje mandata prestat će osmog dana 

od dana podnošenja pismenog zakona . 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika na 

temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti 

samo jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Na sjednici Općinskog vijeća umjesto 

članova Vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili 

mu je mandat prestao po sili zakona, pravo 

sudjelovanja i  odlučivanja ima zamjenik tog člana 

određen sukladno odredbama  Zakona o lokalnim 

izborima. 

Na sva ostala pitanja koja se tiču trajanja 

mandata članova Općinskog vijeća, primjenjivat će 

se odredbe Zakona o lokalnim izborima i Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 30. 

Vijećniku prestaje mandat u sljedećim 

slučajevima: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 

Zakonom o  općem upravno postupku 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno 

lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti 

sudske odluke 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen 

na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 

6 mjeseci danom pravomoćnosti sudske presude 

- ako mu prestane prebivalište s područja Općine 

Josipdol, danom prestanka prebivališta 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom 

njegova prestanka sukladno odredbama zakona 

kojima se utvrđuje hrvatsko državljanstvo 

- smrću  

 

Članak 31. 

Poslovnikom općinskog vijeća detaljnije se 

određuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 

sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 

vijećnika ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 

Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada 

radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 

Općinskom vijeću,  postupak izbora i razrješenja, 

sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja 

od značaj za rad Općinskog vijeća.  

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela 

i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 

potpredsjednika, članova Općinskog vijeća te 

članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju 

dužnosti. 

 

RADNA TIJELA  

Članak 32. 

„ Radna tijela Općinskog vijeća su:  

- Odbor za izbor i imenovanja, 

- Odbor za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost, 

- Mandatno Povjerenstvo, 

- Odbor za financiranje i proračun,  

- Odbor za socijalnu skrb,  

- Odbor za gospodarstvo,  

- Odbor za branitelje, 

- Odbor za društvene djelatnosti,  

 

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:  

- izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća,  

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog 

vijeća,  

- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih 

ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.  

Odbor za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća  

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta 

odnosno Poslovnika Općinskog vijeća  

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata 

koje donosi Općinsko vijeće glede njihove 

usklađenosti  s Ustavom i pravnim sustavom te u 

svezi njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje 

i prijedloge Općinskom vijeću 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom 

Mandatno Povjerenstvo 

- na konstituirajućoj  sjednici obavještava Općinsko 

vijeće o provedenom izborima za Općinsko vijeće i 

imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih 

rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o 

provedenom izborima,  

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati 

dužnost,   

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata 

vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 

počinju obavljati vijećničku dužnost,  

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja 

mandata vijećnika,  

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata 

kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i da su 

ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjenika vijećnika . 

Općinsko vijeće može uz radna tijela 

osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i 

povremena tijela radi proučavanja i razmatranja 

drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, 

mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na 

dnevnom redu Općinskog vijeća.  

Sastav i broj članova radnih tijela utvrđuje 

se odlukom o imenovanju radnog tijela. 

 

b) Izvršno tijelo  

Članak 33. 

Izvršno tijelo u Općini je općinski načelnik.  
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Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno 

tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 

načelnika u slučajevima propisanih Zakonom o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

Mandat općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika traje 4  godine. 

 

Članak 34. 

Općinski načelnik bira se neposrednim 

izborima sukladno posebnom Zakonu. 

 

Članak 35. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik, 

odlučit  će hoće li dužnost na kojoj su izabrani 

obavljati profesionalno.  

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u 

roku 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 

pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Josipdol o tome na koji način će obnašati  

dužnost  

Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije 

postupila na način propisan stavkom 2. ovog članka, 

smatra se da dužnost obavlja volonterski.  

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 

1. i 2. ovog članka smatra se dan početka mandata 

određen posebnim zakonom . 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 

promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku 

mandata, dostavom pisane obavijesti i promjeni 

načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom pravnom 

odjelu Općine Josipdol. 

Novi način obavljanja dužnosti započinje 

prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave 

obavijesti iz stavka 5.  ovog članka . 

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski 

ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 

godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 

 

Članak 36. 

Osobe  iz članka 35. Statuta, koje dužnost 

obavljaju profesionalno za vrijeme profesionalnog 

obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću, kao i 

druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti 

uračunava im se u staž osiguranja. 

Osobe koje dužnost općinskog načelnika i 

zamjenika obavljaju volonterski, imaju pravo na 

naknadu za rad. 

Osnovna mjerila za određivanje plaće, 

odnosno naknade za rad iz st. 1. i 2. ovog članka, kao 

i druga prava vezana za profesionalnog obnašanje 

dužnosti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 

određuje se posebnim zakonom. 

Osobe koje su dužnost obavljale 

profesionalno posljednjih 6 mjeseci  prije prestanka 

obvljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog 

obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu 

plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po 

prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u 

visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za 

vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 

profesionalnog obavljanja dužnosti. 

Osobe koje su dužnost obavljale 

profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka 

obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog 

obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu 

plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci 

po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 

koliku su dužnost obavljali profesionalno i to u visini 

prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 

prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno 

nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja 

dužnosti. 

Naknada iz st. 4. i 5. ovog članka isplaćuju 

se na teret proračuna Općine Josipdol. 

Prije isteka roka iz st. 4. i 5. ovog članka, 

ostvarivanje  prava prestaje na vlastiti zahtjeva, 

zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu 

dužnost koju obavlja profesionalno. 

 

Članak  37. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Josipdol ovlašten je za donošenje 

deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku 

obavljanja dužnosti Općinskog načelnika i njegova 

zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visi  plaće 

utvrđene su sukladno odredbama posebnog zakona. 

  

Članak 38. 

Općinski načelnik,: 

1. priprema prijedloge općih akata, 

2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 

predstavničkog tijela, 

3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice 

lokalne samouprave u obavljanju poslova iz 

njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire 

njihov rad, 

4. upravlja nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i 

njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa 

zakonom i statutom, 

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina jedinice lokalne samouprave i drugom 

raspolaganju imovinom u skladu s ovim Zakonom, 

statutom jedinice i posebnim propisima, 

6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne 

samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 

1. točke 5.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim 

zakonom nije drugačije određeno, 

7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i 

statutom. 

8. U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka 

općinski načelnik  može odlučivati u visini 

pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom 
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raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 

1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može 

odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj 

iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 

najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje 

nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje 

imovinom mora biti planirano u proračunu općine i 

provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju i 

otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom 

raspolaganju imovinom većom od vrijednosti 

utvrđenih ovim stavkom odlučuje predstavničko 

tijelo općine. 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 

1. točke 6. ovoga članka općinski načelnik, dužan je 

objaviti u prvom broju službenoga glasila je  koji 

slijedi nakon donošenja te odluke. 

 

Članak 39. 

Općinski načelnik je odgovoran za 

ustavnost i zakonitosti obavljana poslova koji su 

njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost 

akata upravnih tijela Općine. 

Općinski načelnik podnosi Općinskom 

vijeću izvješća o svom radu najmanje dva puta 

godišnje ili prema posebnom zahtjevu Vijeća. 

 

Članak 40. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine ima pravo 

obustaviti  od primjene opći akt Općinskog vijeća, 

ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 

propis,  te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 

8 dana od dana donošenja odluke obustavi i  otkloni 

uočene nedostatke u općem aktu.  Ako općinsko 

vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez 

odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne u 

čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o 

obustavi općeg akta.  

 

Članak 41. 

Općinski načelnik može obavljanjem 

određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svom 

zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za 

njihovo obavljanje.  

 

Članak 42. 

Općinski načelnik u slučaju duže  

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u 

obavljanju svojih dužnosti zamjenjuje njegov 

zamjenik. 

 

Članak 43. 

Općinskom načelniku mandat prestaje po 

sili zakona: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 

Zakonu u općem upravnom postupku. 

- Ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju 

poslovne sposobnosti 

- Ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen 

na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 

jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske 

presude 

- Ako mu prestane prebivalište na  području  Općine 

Josipdol, danom prestanka  prebivališta 

- Ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom 

prestanka državljanstva sukladno odredbama 

zakona kojima se utvrđuje hrvatsko državljanstvo 

- Smrću 

 

Članak 43 a: 

Općinskom načelniku i njegovom 

zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti 

prestaju danom stupanja na dužnost novoga 

općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno 

danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 

poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.  

Općinski načelnik  od dana raspisivanja izbora za 

općinskog načelnika pa do dana stupanja na dužnost 

novoga općinskog načelnika  može obavljati samo 

poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano 

funkcioniranje Općine. 

 

c) Upravna tijela općine 

 

Članak 44. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, utvrđeni zakonom i ovim 

Statutom, kao i prenesenih poslova državne uprave 

osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol. 

Osnove i načela za organiziranje i ustroj 

Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko 

vijeće Pravilnikom o ustroju i djelokrugu rada tog 

upravnog tijela. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 

pročelnik/ca kojega na temelju javnog natječaja 

imenuje općinski načelnik. 

Općinski načelnik može razriješiti 

pročelnika iz stavka 1. ovoga članka: 

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje, 

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 

propisima kojima se uređuju službenički odnosi 

dovode do prestanka službe, 

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim 

aktima općine ili neosnovano ne izvršava odluke 

tijela  općine, ili postupa protivno njima, 

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim 

radom prouzroči  općini veću štetu, ili ako 

zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti 

koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju 

poslova jedinice lokalne samouprave. 

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. 

točkama 1., 3. i 4.«. ovoga članka rasporediti će se 

na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih 

tijela općine za koje ispunjava stručne uvjete.“ 
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Članak 45. 

Jedinstveni upravni odjel se samostalan u 

okviru svog djelokruga i za svoj je rad odgovoran 

Općinskom vijeću i Općinskom načelniku za 

zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 

nadležnosti. 

Na prava, obveze i odgovornosti kao i 

druga pitanja u svezi s radom pročelnik /ice koja nisu 

utvrđena općinskim aktom, primjenjuju se odredbe 

Zakona kojim se uređuje radni odnos u jedinicama 

lokalne samouprave. 

 

Članak 46. 

Uprave, stručne i druge poslove u upravnim 

tijelima općine obavljaju službenici i namještenici. 

 

Članak 47. 

Službenici obavljaju upravne  i stručne 

poslove iz djelokruga tijela u kojima rade, a 

namještenici obavljaju prateće pomoćne poslove. 

Prava, obveze  i odgovornosti kao i druga 

pitanja iz radnog odnosa službenika u upravnim 

tijelima Općine uređuju se posebnim zakonom.  

 

Članak 48. 

Službeni će se poticati na trajno stručno 

osposobljavanje  i usavršavanje putem tečajeva, 

seminara i škola. 

 

Članak 49. 

Ako na to upućuju razlozi ekonomičnosti, 

općina može  zajedno i u  sporazumu sa drugim 

jedinicama lokalne samouprave zajednički 

organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog 

samoupravnog djelokruga te u tom cilju osnovati 

zajednička tijela, upravne odjele i službe. 

 

V. AKT OPĆINE    

 

1. Opći akt 

Članak 50. 

Općinsko vijeće u svom samoupravnom 

djelokrugu donosi Odluke i druge opće akte 

(zaključke, rješenja, pravilnike, poslovnike, 

programe i druge akte). 

Opći akti objavljuju se u „Glasniku 

Karlovačke Županije“ i na službenoj Internet stranici 

Općine Josipdol, www.josipdol.hr. 

Opći akti stupanju na snagu osmog dana od 

dana objave, a iznimno općim aktom može se iz 

osobito opravdanih razloga odrediti da stupaju na 

snagu prvog dana od dana objave“ 

 

Članak 51. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje 

općeg akta Općinskog vijeća na način i u postupku 

propisanim Statutom, te obavlja nadzor nad 

zakonitošću rada  upravnih tijela. 

 

2. Pojedinačni akti 

Članak 52. 

Općinski načelnik i upravna tijela Općine u 

izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose 

pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 

obvezama, i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba.  

 

Članak 53. 

„Upravno tijelo osnovano za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga  općine 

neposredno izvršava provođenje općih akata  

predstavničkog tijela. 

Upravna tijelo općine u izvršavanju općih 

akata predstavničkog tijela donosi pojedinačne akte 

kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).“ 

 

Članak 54. 

Pojedinačni akt koji rješava o obvezi 

razreza općinskih poreza, doprinosa, i naknada, 

odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihodi 

Općine donosi se u skraćenom upravnom postupku: 

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 

pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, 

obvezama, i interesima fizičkih i pravnih osoba 

kojima je Općina osnivač. 

 

Članak 55. 

Protiv pojedinačnih akata Općinskih vijeća 

i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, 

obvezama, i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba, ako  posebnim zakonom nije posebno 

propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može 

pokrenuti upravni spor. 

 

Članak 56. 

Nadzor zakonitosti  pojedinačnih 

neupravnih akata koji u samoupravnom djelokrugu 

donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, 

obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, 

svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonom. 

 

 

VI.  NADZOR ZAKONITOSTI RADA I 

OPĆINSKIH AKATA 

Članak 57. 

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća 

obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu samoupravu). 

 

Članak 58. 

Nadzor zakonitosti općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi predstavničko 

tijelo  obavljaju nadležna tijela državne uprave, 

svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonu. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 

dostaviti statut, poslovnik, proračun i drugi opći akt  
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Nadležnom tijelu državne uprave  u čijem je 

djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika 

koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta 

propisan Statutom i Poslovnikom u roku 15 dana od 

dana donošenja općeg akta. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte 

iz  stavka 2.  ovog članka bez odgode dostaviti 

Općinskom načelniku. 

 

Članak 59. 

Način i postupak utvrđivanja zakonitosti pri 

donošenju određenog akta utvrđen je Zakonom.   

 

VII.  JAVNOST RADA I ODGOVORNOSTI 

Članak 60. 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika 

i upravnih tijela Općine je javan. 

 

Članak 61. 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava 

se:  

- javnim održavanjem sjednica 

- objavljivanjem donesenim akata u službenim 

glasilima  i na web stranicama Općine 

- objavljivanjem informacija o tisku i drugim 

oblicima javnog informiranja  

- ustrojavanjem kataloga i informacija Općinskog 

vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela ( sukladno 

Zakonu o pravu na pristup informacijama). 

 

Članak 62. 

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje 

koji podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća i 

upravnih tijela ne mogu se objavljivati jer  

predstavljaju tajnu te način njihovog čuvanja. 

 

Članak 63. 

Izabrani i imenovani čelnici  u Općini  

obavljaju svoju funkciju na temelju i u okviru 

Ustava, Zakona i ovog Statuta,  te dobivenih 

ovlaštenja i osobno su odgovorni za njegovo 

obavljanje. 

 

 

VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 

GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

 

Članak 64. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u 

odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa 

Zakonom i Statutom Općine. 

 

Članak 65. 

Referendum se može raspisati radi 

odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, 

promjeni Odluke o ustrojstvu Općine, o prijedlogu 

općeg akta kao što su odluka o Općinskim porezima,  

kao i o drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog 

vijeća određenim Zakonom i Statutom.  

Referendum se može raspisati radi  opoziva 

Općinskog načelnika i njegovog zamjenika   u 

slučajevima i na način propisan zakonom. 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 

referendum o pitanjima iz svog  djelokruga. 

 

Članak 66. 

Na temelju odredba Zakona i Statuta, 

raspisivanje referenduma može predložiti najmanje 

jedna trećina svih članova Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača 

upisanih u birački popis Općine i većina vijeća 

mjesnih odbora. 

 

Članak 67. 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji 

je izabran zajedno s njima mogu se opozvati putem 

referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može 

predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži 

opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

koji je izabran zajedno s njim, 

– 2/3 članova predstavničkog tijela. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 

predložilo 20% ukupnog broja birača u jedinici u 

kojoj se traži opoziv, predstavničko tijelo raspisat će 

referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u 

skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona o lokalnoj 

i područnog (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji 

se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača u jedinici. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 

predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, odluku 

o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim predstavničko tijelo donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

predstavničkog tijela 

Referendum za opoziv ne može se raspisati 

samo za zamjenika općinskog načelnika.  

Referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 

proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni 

ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 

godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

općinskog načelnika. „ 

 

Članak 68. 

Ako je prestanak  mandata Općinskog 

načelnika nastupi prije isteka dvije godine mandata, 

raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 

prijevremenih izbora  dužnost Općinskog načelnika 

obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno  

s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog 

načelnika obnašat će Povjerenik vlade Republike 

Hrvatske. 
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Ako je prestanak mandata općinskog 

načelnika nastupio nakon isteka dvije godine 

mandata neće se raspisati prijevremeni izbori za 

Općinskog načelnika a dužnost Općinskog načelnika  

obnašat će njegov zamjenik koji je izabran. 

Ako za vrijeme trajanja mandata 

Općinskog načelnika prestane mandat samo njegov 

zamjeniku neće se raspisati prijevremeni izbori za 

zamjenika Općinskog načelnika. 

Ako je prestanak mandata Općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, 

raspisat će se prijevremeni izbori, za Općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 

prijevremenih izbora, dužnost općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.  

O svim promjenama tijekom mandata 

općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela nadležnog 

za službeničke odnose u Općini Josipdol dužan je 

bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne 

uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu.  

 

Članak 69. 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži 

naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 

koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se 

odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja 

o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akata ili 

pitanja o kojima se raspisuje referendum, 

referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili 

više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan 

održavanja referenduma.  

 

Članak 70. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji 

imaju prebivalište na području Općine Josipdol.  

 

Članak 71. 

Odluka donesena na referendumu obvezna 

je za Općinsko vijeće, osim odluke donesena na 

savjetodavnom referendumu.  

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 

mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili 

drugog pitanja iz djelokruga Općine.  

 

Članak 72. 

Postupak provođenja referenduma i odluke 

donijete na referendumu podliježe nadzoru 

zakonitosti općih akata, koje provodi središnje tijelo 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu.  

 

Članak 73. 

Općinsko viječe može tražiti mišljenje od 

mjesnih zborova građana o prijedlogu općih akata ili 

drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine 

kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili 

Statutom.  

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova 

građana ne obvezuje Općinsko vijeće.  

 

Članak 74. 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom 

vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 

određenog putanja iz njegovog djelokruga.  

O prijedlogu iz st. 1. ovoga članka  

Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 

podrži najmanje (10%) deset posto birača upisanih u 

birački popis Općine,  te dati odgovor podnositeljima 

najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od prijama 

prijedloga.  

 

Članak 75. 

Svaki građanin ima pravo Općinskom 

vijeću i njegovim tijelima podnositi predstavke i 

pritužbe radi ostvarivanje svojih prava i interesa ili 

izvršavanja svojih građanskih dužnosti.  

Na predstavke ili pritužbe građani moraju 

dobiti odgovor u roku od 30 dana od dana 

podnošenja predstavke ili pritužbe.  

Odgovor na predstavke ili pritužbe daje 

čelnik tijela, odnosno pročelnik jedinstvenog 

upravnog odjela. 

 

Članak 76. 

Općinska tijela dužna su u službenim 

prostorijama Općine na vidno mjesto osigurati 

potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje 

predstavki i pritužbi i omogućiti usmeno 

izjavljivanje predstavke i pritužbe.  

 

IX.    IMOVINA I FINANCIRANJE 

Članak 77. 

 Sve pokretne i nepokretne stvari te 

imovinska prava koja pripadaju Općini Josipdol čine 

imovinu Općine. 

 

Članak 78. 

 Imovinom Općine upravljaju Općinski 

načelnik  i Općinsko vijeće u skladu sa odredbama 

ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara. 

 Općinski načelnik u postupku 

upravljanja imovinom općine donosi pojedinačne 

akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg 

akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine. 

 

Članak 79. 

Općina Josipdol ima prihode kojima u 

okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno 

raspolaže. 

Prihodi Općine su: 

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, 

2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i 

imovinskih prava, 
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3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih 

osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima 

udio ili dionice, 

4. prihodi od naknada za koncesije, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom, 

6. udio u zajedničkom porezu, 

7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena 

u državnom proračunu, 

8. drugi prihodi određeni zakonom.“ 

 

Članak 80. 

Temeljni financijski akt jedinice Općine  je 

proračun. 

Općinski načelnik,  kao jedini ovlašteni 

predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u 

roku utvrđenom posebnim zakonom. 

Proračun donosi predstavničko tijelo  

Općine u skladu s posebnim zakonom. 

 

Članak 80 a. 

Ako općinski načelnik, ne predloži 

proračun predstavničkom tijelu ili povuče prijedlog 

prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži 

novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje 

njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na 

prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

razriješiti općinskog načelnika i njegovog  

zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada 

Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 

nadležnosti općinskog načelnika, i raspisati 

prijevremene izbore za općinskog načelnika 

sukladno posebnom zakonu. 

Novoizabrani općinski načelnik, dužan je 

predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku od 

45 dana od dana stupanja na dužnost. 

Predstavničko tijelo mora donijeti proračun 

iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana 

kada ga je općinski načelnik, predložio 

predstavničkom tijelu. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 

razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, 

odnosno župana iz stavka 1. ovoga članka stupa na 

snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske 

iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski 

načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom 

sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana 

objave rješenja. 

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada 

Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore 

za općinskog načelnika, u roku od 90 dana od dana 

objave odluke Visokog upravnog suda Republike 

Hrvatske u »Narodnim novinama.“ 

 

Članak 81. 

 Proračun Općine Josipdol i odluka o 

izvršenju proračun donosi se za proračunsku godinu 

i vrijedi za godinu za koju je donesen.  

 Proračunska godina je razdoblje od 

dvanaest mjeseci koja počinje 1. siječnja, a završava 

31. prosinca.  

 

Članak  82. 

Članak  82 . Statuta mijenja se i glasi; 

Općinsko vijeće donosi proračun za 

sljedeću godinu na način i u rokovima propisanim 

Zakonom o proračunu.  

Ako predstavničko tijelo ne donese 

proračun prije početka proračunske godine, 

privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca 

proračunske godine, na osnovi odluke o 

privremenom financiranju, nastavlja financiranje 

poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne 

samouprave i drugih proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz 

stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca 

predstavničko tijelo u skladu s posebnim zakonom 

na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika 

Vlade Republike Hrvatske. 

U slučaju kada je raspušteno samo 

predstavničko tijelo, a općinski načelnik  nije 

razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske, financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže 

povjereniku novu odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni 

prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u 

vremenu do dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, 

povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 

proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno 

odgovara odluci o privremenom financiranju 

propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 

razdoblju za koje se donosi.“ 

 

Članak 83. 

 Ako se tijekom proračunske godine 

smanje prihodi ili povećaju izdaci utvrđenog 

proračuna, proračun se mora uravnotežiti sniženjem 

predviđenih izdataka ili pronalaženje novih prihoda.  

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 

dopunama proračuna po postupku propisanim za 

donošenje proračuna.  

 

Članak 84. 
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 Ukupno materijalno i financijsko 

poslovanje Općine Josipdol nadzire Općinsko 

Vijeće. Zakonitost,svrhovitost i pravodobnost 

korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire 

ministarstvo financija.  

 

X.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE 

Članak 85. 

Prijedlog za promjenu Statuta može 

podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 

općinski načelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 

predsjedniku  Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće većinom glasova svih 

vijećnika, odlučuje da li će se pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta. 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne 

donose odluka da će se pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može 

ponovo staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije 

isteka roka od šest mjeseci od dana  zaključivanja 

rasprave o prijedlogu. 

Odluke i drugi opći akti doneseni na 

temelju Statuta Općine Josipdol („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj: 26/09) i zakona, uskladiti 

će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojima se 

uređuje pojedino područje u zakonom propisanom 

roku. 

 

Članak  86. 

Stupanje na snagu ovog Statuta prestaje 

važiti Statut Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke 

Županije“ broj: 26/09). 

 

Članak 87. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, osim 

odredbi članka 34.,  35., ,36., ,37., ,38.  stavak 1. 

alineje 5. i 9. i stavak 2., koje stupaju na snagu na 

dan stupanja na snagu Odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspisivanju prvih sljedećih općih 

redovnih izbora za članove predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave,  te općinskih načelnika, gradonačelnika 

i župana. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Temeljem članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018,24/2018) Općinsko 

vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj 

dana  28. veljače 2020. godine donijelo je  

 

ZAKLJUČAK  

o statusu zgrade Karlovačka 5, Josipdol  

 

Članak 1. 

Zadužuje se Općinski načelnik da pokrene 

inicijativu za izgradnju nove stambeno poslovne 

zgrade u Josipdolu, Karlovačka 5 te obavi sve 

potrebne javne rasprave,  razgovore i dogovore sa 

vlasnicima stanova i Agencijom za pravni promet 

nekretnina.  

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

KLASA: 021-05/20-01/02 

URBROJ: 2133/-13-04-20-09 

Josipdol,  28. Veljače 2020.  godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

  

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o 

proračunu («Narodne novine» broj: 87/08, 136/12, 

15/15)  i članka  18. Statuta općine Josipdol 

(«Glasnik Karlovačke Županije» broj:  16/2013, 

14/2017, 07/2018) Općinsko vijeće općine Josipdol 

na svojoj sjednici održanoj dana 29. Svibnja 2020.   

godine donijelo je  

 

ODLUKU  

o  prihvaćanju Godišnjeg   izvještaja o izvršenju  

Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu  

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijedlog Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju  Proračuna općine Josipdol za 2019.  

godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od 

dana objave u  «Glasniku Karlovačke Županije».  

 

KLASA: 021-05/20-01/03 

URBROJ: 2133/13-04-20-16 

Josipdol,   29. Svibnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 
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Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 

31/20), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 

načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) te članka 18. Statuta 
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Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/201314/2017, 07/2018) Općinsko vijeće Općine 

Josipdol  na svojoj 18. sjednici, održanoj  29. svibnja 2020. godine, donosi 

 

ANALIZU STANJA 

sustava civilne  zaštite na području Općine Josipdol  za 2019. godinu 

 

1. UVOD 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 

spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 

otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Općina Josipdol  obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) definirano 

je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 

postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne 

zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 

razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Općinsko vijeće Općine Josipdol donijelo je: 

➢ Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Josipdol za vremensko 

razdoblje od 2016. do 2019.god. (KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 2133/13-04-16-17, dana 08. 

ožujka 2016. godine) 

➢ Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Josipdol za razdoblje 2016. do 2018. godine s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 2133/13-04-18, 

dana 18. ožujka 2016. godine)  

Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Josipdol  za vremensko 

razdoblje od 2016. do 2019. godine, Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Josipdol  za razdoblje 

2016. do 2019. godine s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. doneseni su sljedeći akti: 

 

Tablica 1: Prikaz dokumenta iz područja civilne zaštite donesenih 2019.god. 

R.

Br. 
NAZIV DOKUMENTA 

DATUM 

DONOŠENJA 
KLASA URBROJ OBJAVA 

1. Odluka o izmjenama i 

dopuna Odluke o 

osnivanju imenovanju 

Stožera CZ 

25. veljače 

2019. godine 

810-01/19-01/02 2133/13-01-19-01 www. 

josipdol.hr 

2. Procjena rizika od velikih 

nesreća Općine Josipdol  

30. svibnja 

2019. godine 

021-05/19-01/05 2133/13-04-19-27 www. 

josipdol.hr 

3. Plan vježbi civilne zaštite 

Općine Josipdol 

02. rujna 2019. 

godine 

810-01/19-01/05  2133/13-01-19-01 www. 

josipdol.hr 

4. Plan pozivanja Stožera 

Civilne zaštite  

02. rujna 2019. 

godine 

810-01/19-01/ 04 2133/13-01-19-02 www. 

josipdol.hr 

Na području Općine Josipdol mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne 

snage sustava civilne zaštite: 

➢ Stožer civilne zaštite Općine Josipdol , 

➢ Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol, 

➢ Dobrovoljno vatrogasno društvo Oštarije 

➢ Komunalno Josipdol d.o.o.  

2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE 

2.1. PLANSKI DOKUMENTI 

❖ Procjena rizika od velikih nesreća Općine Josipdol 

 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), 

članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 137/15 i 123/17) i članka 18. 

Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013,14/2017, 07/2018), Općinsko vijeće 

Općine Josipdol  na  održanoj sjednici dana 30. Svibnja 2019. Godine donijelo Projenu rizika od velikih nesreća 

za Općinu Josipdol. Procjenu rizika od velikih nesreća izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke. Žganca 7.   Procjena 

rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite. 

 

❖ Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
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Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine” 

broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite Općine Josipdol  

za: 

➢ Članove Stožera civilne zaštite 

➢ Povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite 

➢ Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

➢ Koordinatore na lokaciji 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MAČE 

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite Općine Josipdol osnovan je Odlukom načelnika o osnivanju i imenovanju Stožera 

civilne zaštite Općine Josipdol (KLASA: 810-01/17-01/13, URBROJ: 2133/13-01-17-04, Josipdol, 21. rujna 2017. 

godine). Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 9 članova Stožera. Stožer civilne zaštite 

je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 

upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na 

svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže 

donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite 

Općine Josipdol rukovodi načelnik Stožera, po dužnosti zamjenik općinskog načelnika,  a kada se proglasi velika 

nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik. Stožer civilne zaštite Općine Josipdol upoznat je sa Zakonom o 

sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava 

civilne zaštite te slično.  Većina članova Stožera civilne zaštite Općine Josipdol osposobljena je za provođenja 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu 

rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer 

civilne zaštite Općine Josipdol može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje 

određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave 

nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređen je Poslovnikom koji donosi izvršno tijelo Općine 

Josipdol (KLASA: 810-01/18-01/ 03, URBROJ: 2133/13-01-18-01; Josipdol, 3. listopada 2018. godine).  

Većina članova Stožera civilne zaštite Općine Josipdol završila je tijekom 2018. Godine osposobljavanje, 

sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, koje provodi Državna uprava prema programu osposobljavanja članova 

stožera civilne zaštite koji donosi čelnik Državne uprave. Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih 

operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u 

planskim dokumentima Općine 

 

Tablica 2: Prikaz podataka Stožera civilne zaštite 

Kadrovska popunjenost – 

broj članova 

Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i 

spašavanje, osposobljavanje i sl.) 

- načelnik Stožera civilne 

zaštite 

- zamjenik načelnika Stožera 

civilne zaštite 

- 9 članova Stožera civilne 

zaštite 

Održano osposobljavanje članova Stožera CZ održano u prostorijama Općine  

Josipdol dana 26. veljače 2018. godine   

  

 

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Na području Općine Josipdol djeluje dobrovoljna vatrogasna društva Josipdol i Oštarije  

 

Tablica 3: Prikaz podataka Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Josipdol 

Subjekt Funkcija odgovorne 

osobe 

Ime i prezime odgovorne osobe 

Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Josipdol  

 

Predsjednik Matija Belančić  

Zapovjednik Stevo Jakšić 

Tajnik Josip Šibarić  

Ukupan broj vatrogasaca Popis opreme – materijalno – tehnička sredstva 

(MTS) 

25 operativna člana - dva navalna vozilo ( Mercedes i MAN) 

- kombi vozilo 

- kompleti interventnih zaštitnih odjela 

- pumpe za ispumpavanje vode 
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-  

- ljestve 

- motorna pila 

- razne cijevi 

- lopate, vile i ostali ručni alat 

- radio stanice  

 

 

Tablica 4a: Prikaz podataka Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Oštarije  

Subjekt Funkcija odgovorne 

osobe 

Ime i prezime odgovorne osobe 

Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Josipdol  

 

Predsjednik Anton Božičević  

Zapovjednik Ivica Prebeg  

Tajnik Anton Puškarić  

Ukupan broj vatrogasaca Popis opreme – materijalno – tehnička sredstva 

(MTS) 

25 operativna člana - navalno vozilo  

- šumsko vozilo 

- kombi vozilo 

- kompleti interventnih zaštitnih odjela 

- pumpe za ispumpavanje vode 

- ljestve 

- motorna pila 

- razne cijevi 

- lopate, vile i ostali ručni alat 

- radio stanice  

 

Tablica 5: Prikaz aktivnosti provedenih u 2019.god. - DVD Josipdol i DVD Oštarije 

R.Br. Značajne aktivnosti provedene u 2018.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, osposobljavanje i 

sl.) 

1. Osposobljavanja operativnih članova 

2. Teorijske i praktične vježbe 

3. Gašenje požara objekata, otvorenog prostora i tehničke intervencije  

4. Prijevoz vode u sušnom razdoblju 

5. Natjecanja  

 

3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin  

 

Tablica 6: Prikaz podataka Gradskog društva Crvenog križa Grada Ogulina  

Funkcija 

odgovorne osobe 

Ime i prezime 

odgovorne osobe 

Broj ljudi Popis opreme – materijalno – tehnička 

sredstva (MTS) 

Ravnateljica 
Valentina 

Bartolović 

21 zaposlenik 

80 volontera 

- nosila x 2 

- deke x 50 

- torbice prve pomoći x 15 

- šator – 4 kom 

- opremu interventnog tima -12 kom 

- Dva vozila 

- Agregat 

- Isušivači prostora – 2 kom  

 

Tablica 7: Prikaz aktivnosti provedenih u 2018.god.  – GDCK Grada Ogulin 

R.Br. Značajne aktivnosti provedene u 2019.god. (vezane uz zaštitu i spašavanje, osposobljavanje i 

sl.) 

1. Pomoć stanovništvu prilikom  

2. Kontinuirana pomoć osobama starije životne dobi u različitim oblicima pomoći  
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3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Ogulin (Pozivanje putem centra 112) 

Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite 

u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima 

kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja. Uz sve aktivnosti navedene u tablicama 

članovi stanice sudjeluju u radu županijskog te gradskih i općinskih stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno 

održavaju se obavezni stanični sastanci zbog bolje komunikacije među članstvom. Predstavnici stanice sudjeluju 

na svim važnim sastancima HGSS-a (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te sudjeluju u radu Komisija 

HGSS-a. 

 

3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Temeljem odredbe članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15)  i Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje  Karlovac 

Općinsko vijeće Općine Josipdol  na svojoj  sjednici održanoj dana  30. Studeni 2018. Godine  donijelo je Odluku 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Josipdol (KLASA: 021-05/18-01/10, 

URBROJ: 2133/13-04-18-25).  

Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine  Josipdol  je: 

KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o.  

Tablica 8: Prikaz podataka pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Kadrovska popunjenost – 

broj članova 

Oprema za djelovanje u slučaju 

velikih nesreća i katastrofa – popis 

materijalno tehničkih sredstava 

(MTS) 

Značajne aktivnosti provedene u 

2018.god. (vezane uz zaštitu i 

spašavanje, osposobljavanje i sl.) 

6 osoba  - 1 teretno vozilo WW CRAFTER / 

- 1osobno vozilo za prijevoz osoba  / 

 

4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih 

kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema 

vlastitim operativnim planovima, odnosno:  

• JVP Ogulin  

• MUP - Policijska uprava Karlovačka , Policijska postaja Ogulin   

• Centar za socijalnu skrb Ogulin   

• Hrvatske šume, Uprava šuma Ogulin  - Šumarija Josipdol  

• Veterinarska stanica Josipdol   

• Županijska uprava za ceste Karlovačke Županije  

• Zavod za hitnu medicinu Karlovačke Županije  

• Zavod za javno zdravstvo Karlovačke Županije  

• Dom zdravlja Ogulin  

• Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za sliv “Kupa” Karlovac  

• Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac  

• Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba  

 

5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE 

Sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara vršiti će se u uređenim podrumskim zaklonima, društvenim 

i vatrogasnim domovima, osnovnim školama u Općini i u dvoranama.Zbrinjavanje je moguće provesti u školama, 

domovima, sportskim dvoranama,  ugostiteljskim objektima te vikendicama. U istim objektima moguća je i 

priprema hrane jer su opremljene kuhinjama. Kapacitet navedenih objekata je od 100 - 300 osoba. 

 

Tablica 9: Pregled smještajnih kapaciteta i lokacija na kojima će se organizirati zbrinjavanje stanovništva 

te nabava i priprema hrane 

Subjekt Kapacitet 

Osnovna škola Josipdol 200 osoba 

Dječji vrtić Josipdol 100 osoba 

Hotel Josipdol 400 osoba 

Restoran Gradina 100 osoba 

Područna škola Oštarije 200 osoba 

Vatrogasni dom Oštarije 200 osoba 

Područna škola Skradnik 50 osoba 
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Područna škola Modruš 50 osoba 

Područna škola Modruš 50 osoba 

Društveni dom Vojnovac 50 osoba 

Područna škola Modruška Munjava 30 osoba 

Lovački dom Viničica 50 osoba  

 

6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2019. GODINI 

Sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, ranije sustava zaštite i spašavanja sukladno 

čl. 16. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 82/15) za 2018. godinu planirana su u iznosu od 

330.000,00  kn, a realizirana su u iznosu 281.582,68 kn 

Redni 

broj 
OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 

Planirano  

za 2019. godinu 

(kn) 

Realizirano 

 u 2019. godini 

(kn) 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

(opremanje, osposobljavanje, smotriranje, 

angažiranje, osiguravanje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i 

spašavanju) 

 

10.000,00 

 

 2.000,00 

 Izrada Procjene rizika od velikih nesreća, Plana 

djelovanja civilne zaštite, tekuće održavanje   

20.000,00 15.375,00 

2. VATROGASTVO 

- opremanje i redovno održavanje. 

 

 

245.000,00 

 

226.765,43 

3.  CRVENI KRIŽ 30.000,00 27.442,25 

4. HGSS 10.000,00 10.000,00 

 

UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
330.000,00 281.582,68 

 

7. ZAKLJUČAK 

Zakonom  o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) uređuje se sustav i djelovanje civilne 

zaštite kao i obaveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite. Navedenim 

Zakonom dana je velika autonomnost JLP(R)S u izvršavanju poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite 

iz kojeg proizlaze i sve veće obveze. 

Izradom planskih dokumenata iz područja civilne zaštite Općina Josipdol redefinirati će  se operativne 

snage sustava civilne zaštite sukladno potrebama  iz Procjene rizika od velikih nesreća Općine Josipdol.  

Ulaganje u operativne snage sustava civilne zaštite provodi se kontinuirano kako u kvalitativnom tako i 

u kvantitativnom smislu što rezultira i većom spremnošću snaga sustava civilne zaštite. Analizom sustava civilne 

zaštite na području preventive i na području reagiranja i rizika, koja je sastavni dio Procjene rizika od velikih 

nesreća Općine Josipdol, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne 

zaštite Općine Josipdol koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito 

reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.  

 

KLASA: 021-05/20- 01/ 03 

URBROJ: 2133/13-04-20- 10 

Josipdol,  29. svibnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine Josipdol  (“Glasnik Karlovačke Županije broj: 16/2013, 14/2017, 

07/2018,, 24/2018),  Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 18. sjednici održanoj dana  29. svibnja 2020. godine, 

donosi  

 

Odluku 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol 2019. godinu 
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Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol za 2019. godinu.  

 

Članak 2.  

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03 

URBROJ: 2133/13-04-20-03   

Josipdol, 29. svibnja 2020..godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Josipdol  (“Glasnik Karlovačke Županije broj: 16/2013, 14/2017, 

07/2018, 24/2018),  Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 18. sjednici održanoj dana  29. svibnja 2020. godine, 

donosi  

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu  Savjeta mladih za 2019. godinu. 

 

Članak 2.  

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03 

URBROJ: 2133/13-04-20-15  

Josipdol, 29. svibnja 2020.godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 
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Na temelju članka 49. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne 

novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),  članka 

18. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018 i 

24/2018) i Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja za 2019. godinu („Glasnik 

Karlovačke Županije“ broj: 48/2018) Općinsko 

vijeće na sjednici održanoj 29. svibnja 2020.  godine 

donosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  

JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI 

PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2019. 

GODINU 

 

Općina Josipdol u svojoj nadležnosti ima 

jednog proračunskog korisnika, Dječji vrtić 

Josipdol. Općina Josipdol proračunskom korisniku 

osigurava financijska sredstava za troškove plaća 

zaposlenik. U 2019. godini Dječji vrtić u redovnom 

programu imao je 10 zaposlenih. Redovan program 

Vrtića pohađalo je 68-ero djece, program predškole 

pohađalo je 19-ero djece. Proračunski korisnik 

Dječji vrtić Josipdol ukupno je ostvario 

1.823.294,10 kn prihoda, a koji se odnose na:  

- Prihodi iz nadležnog Proračuna Općine Josipdol u 

iznosu od 798.262,35 kn, 

- Prihodi od EU sredstava u iznosu od 664.735,46 

kn,  

- Prihodi od uplate roditelja u iznosu od 356.236,28 

kn,  

- Prihodi od tekućih pomoći tijela državne vlasti u 

iznosu od 4.060,00 kn.   

Rashodi ostvareni u iznosu od 2.132.210,52 

kn od kojih je 798.262,35 financirano iz proračuna 

Općine Josipdol, 669.212,71 iz vlastitih prihoda i 

664.735,46 iz izvore EU fondova.  

U 2018. godini Dječjem vrtiću Josipdol 

odobren je projekt „Odrastimo sretno u poticajnom 

okruženju“ i iznosu od 2.520.943,00 kn. U 

navedenom programu zaposleno je 4 djelatnika od 

kojih su dva djelatnika zaposlena na puno radno 

vrijeme i dva na pola radnog vremena. Program 

projekta pohađalo je 19-ero djece u novoosnovanoj 

protočnoj skupini. U sklopu projekta „Odrastimo 

sretno u poticajnom okruženju“, ugovorom o djelu 

zaposlen je psiholog i četiri suradnika i igraonicama 

i to u: folklornoj igraonici, sportskoj igraonici, općoj 

igraonici i engleskoj igraonici te je ukupno 91 dijete 

pohađalo programe igraonica.  

U prosincu 2019. godine, u Oštarijama, 

otvorena je područna skupina u kojoj su zaposlene 

dvije odgojiteljice. Uređenje i opremanje područne 

skupine financirano je u potpunosti iz Proračuna 

Općine Josipdol, kao i plaće zaposlenih 

odgojiteljica. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03    

URBROJ: 2133/13-04-20-24  

Josipdol, 29. svibnja 2020. godine  

  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju 

javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 

47/90, 27/93, 38/09),  članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018) i Programa 

javnih potreba u kulturi  za 2019. godinu („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj: 52/2018) Općinsko 

vijeće na sjednici održanoj  29. svibnja 2020.  godine 

donosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  

JAVNIH POTREBA KULTURI ZA 2019. 

GODINU 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03  

URBROJ: 2133/13-04-20-20 

Josipdol, 29. svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 36. Zakonom o lokalnoj, 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/07, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 

137/15 i 123/17,98/19),  članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018) i Programa 

javnih potreba u obrazovanju  Općine Josipdol  za 

2019. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 

48/2018) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 29. 

svibnja 2020.  godine donosi:  
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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA  

JAVNIH POTPORA U OBRAZOVANJU 

OPĆINE JOSIPDOL  ZA 2019. GODINU 

 

 
 

KLASA: 021-05/20-01/ 03   

URBROJ: 2133/13-04-20- 25 

Josipdol, 29. svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj 

skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),  članka 18. 

Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018 i 

24/2018) i Programa javnih potreba u području 

socijalne skrbi  za 2019. godinu („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj: 48/2018) Općinsko 

vijeće na sjednici održanoj 29. svibnja 2020.  godine 

donosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  

JAVNIH POTREBA U PODRUČJU 

SOCIJALNE SKRBI ZA 2019. GODINU 
 

 
 

KLASA: 021-05/20-0103   

URBROJ: 2133/13-04-20-22 

Josipdol, 29. svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 35. Zakonom o lokalnoj, 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19,13, 137/15, 123/17 i 98/19),  članka 18. Statuta 

Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ 

broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018) i 

Programa javnih potreba u poljoprivredi i  ruralnom 

razvoju Općine Josipdol  za 2019. godinu („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj: 48/2018) Općinsko 

vijeće na sjednici održanoj 2020.  godine donosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA  

POTPORE U POLJOPRIVREDI I 

RURALNOM RAZVOJU  ZA 2019. GODINU 

 

 
 

KLASA: 021-05/20-01/ 01  

URBROJ: 2133/13-04-20-21 

Josipdol,  29. svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o 

športu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 

47/20),  članka 18. Statuta Općine Josipdol 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj: 16/2013, 

14/2017, 07/2018 i 24/2018) i Programa javnih 

potreba u športu  za 2019. godinu („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj: 48/2018) Općinsko 

vijeće na sjednici održanoj 29. svibnja 2020.  godine 

donosi   

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  ZA 2019. 

GODINU 
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KLASA: 021-05/20-01/  03  

URBROJ: 2133/13-04-20-23  

Josipdol,  29. svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka  71. Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine'' broj 

68/18, 110/18 i 32/20),  članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018) i Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Josipdol za 2019. godinu 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj: 48/2018) 

Općinsko vijeće na sjednici održanoj 29. svibnja 

2020.  godine donosi:  

 

IZVJEŠĆE  

o izvršenju  Programu 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Josipdol za 

2019. godinu 

 

 

 
 

KLASA: 021-05/20-01/03    

URBROJ: 2133/13-04-20-18 

Josipdol,  29. svibnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 28. Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine'' broj: 

68/18 ,110/18 i 32/20),  članka 18. Statuta Općine 

Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018) i Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Josipdol za 2019. godinu („Glasnik 

Karlovačke županije“ broj: 48/2018) Općinsko 

vijeće na sjednici održanoj 29. svibnja 2020.  godine 

donosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE JOSIPDOL ZA 2019. GODINU 

 

 
 

KLASA: 021-05/20-01/03    

URBROJ: 2133/13-04-20-19 

Josipdol, 24. lipnja 2020. godine 
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od 

požara („Narodne novine“ broj: 92/10) i članku 18. 

Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018),  

Općinsko Vijeće Općine Josipdol na svojoj sjednici 

održanoj dana 29. svibnja 2020.  donosi  

 

I Z V J E Š Ć E 

o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara za 2019.  godinu 

 

Sukladno Ustavu RH („Narodne novine“ 

broj: 56/90, 135/97,113/00, 28/01, 76/10, 85/10 

pročišćeni tekst) protupožarna zaštita predana je u 

nadležnosti jedinica lokalne samouprave koje 

organiziraju zaštitu od požara na svom području kao 

javnu  službu te skrbe o stanju zaštite od požara 

sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara 

(„Narodne novine“ broj: 92/10), općim aktima i 

drugim odlukama, kao i priznatim pravilima 

tehničke prakse. Odgovorna osoba za provođenje 

zaštite od požara na području Općine Josipdol je 

općinski načelnik. Izradom Procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije te izradom Plana 

zaštite od požara proizlazi da je DVD Josipdol 

formirano kao središnja postrojba koja izvršava 

intervencije (zaprima pozive, izlazi na intervencije, 

prenosi daljnje obavijesti). 

  

1. OPERATIVNO PREVENTIVNA 

DJELOVANJA  

Operativno i preventivno djelovanje je u 

uskoj i neraskidivoj suradnji pa je ponekad teško 

povući vidljivu granicu gdje prestaje, a gdje počinje 

pojedina djelatnost. Činjenica je da nema savršene 

preventive, a koja bi mogla isključiti postojanje 

operative. Bitno je naglasiti da svaki veći incident 

(požar, tehnička intervencija) neminovno nosi 

funkcije i druge troškove. Analizom se može doći do 

saznanja da je uloženi novac u preventivu i operativu 

samo jedan mali dio vrijednosti u odnosu na štete 

koje nastaju događajem.  

Operativno preventivna djelovanja 

podrazumijevaju sve one aktivnosti koja 

dobrovoljna društva (DVD Josipdol i DVD Oštarije) 

moraju ispunjavati sukladno Zakonu o vatrogastvu i 

Zakonu o zaštiti od požara, Procjeni ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od 

požara Općine Josipdol, Zakonu o udrugama (za 

DVD), te ostalih podzakonskih akata s ciljem da bi 

svoju operativnu spremnost zadržali na nivou  koji 

se propisuje.  

Tijekom sezone u 2018. godini provele su 

se mjere zaštite od požara koje su se sastojale od 

dežurstva i ophodnji. U provođenju mjera zaštite od 

požara uključena su sva DVD društva Općine 

Josipdol – DVD Josipdol i DVD Oštarije.  

Općina Josipdol osigurala je sva potrebna 

sredstva za financiranje potreba vatrogastva na 

području Općine Josipdol u 2019. godini. Tijekom 

2019. godine nije bilo problema sa sustavom veza i 

uzbunjivanjem koje održavaju DVD društva. 

Ispravnost hidrantske mreže uredno nadzire 

trgovačko društvo „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. 

Ogulin. U 2019. godini nije bilo velikog broja 

intervencija vatrogasnih društava.  

 

2. STATISTIKA INTERVENCIJA DVD-a U 2019. 

GODINI NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL  

Djelatnici DVD Josipdol  su u razdoblju od 

01.01.2019.  do 31.12.2019. godine imali su pozive 

za intervencije   puta za područje Općine Josipdol.  

Djelatnici DVD Oštarije  su u razdoblju od 

01.01.2019.  do 31.12.2019. godine imali su pozive 

za intervencije   puta za područje Općine Josipdol.  

Tablica 1. Intervencije na području Općina Josipdol 

u razdoblju od 2011. do 2018. godine 

 
 

Ovo Izvješće će se objaviti u „Glasniku 

Karlovačke županije“.   

 

KLASA: 021-05/20-01/03   

URBROJ: 2133/13-04-20-08 

Josipdol, 29. svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine 

Josipdol (Glasnik Karlovačke županije, broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018) Općinsko 

vijeće Općine Josipdol, na sjednici održanoj dana 29. 

svibnja 2020. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

o prijenosu sredstava za financiranje izgradnje  

komunalnih vodnih građevina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se pitanja 

kapitalnih ulaganja i prijenosa namjenskih sredstava 

iz Proračuna Općine Josipdol trgovačkom društvu 

Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao javnom 

isporučitelju vodne usluge na području Općine 

Josipdol, u vremenskom razdoblju od 05. veljače 
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1998. godine, odnosno od dana osnivanja 

trgovačkog društva do 31.12.2019. 

Općina Josipdol je suosnivač trgovačkog društva 

Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu: 

javni isporučitelj) te na dan 31.12.2019. godine 

njegov udjel iznosi 98.700,00 kuna što čini 4,79%  

temeljnog kapitala društva.  

 

Članak 2. 

Ulaganja iz Proračuna Općine Josipdol u 

trgovačko društvo iz članka 1. ove Odluke izvršena 

su u vidu kapitalnih pomoći kao jednokratni rashodi 

po godinama prijenosa sredstava.  

 

Članak 3. 

Kapitalne pomoći koje je Općina Josipdol 

transferirala javnom isporučitelju iskorištena su za 

sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih 

građevina, odnosno građevina za javnu vodoopskrbu 

(vodoopskrbna mreža, crpne stanice, vodospreme i 

dr.) i građevina za javnu odvodnju. 

Pomoći su transferirane temeljem financijskih 

planova javnog isporučitelja, zahtjeva za 

financijskim ulaganjima s pripadajućom 

dokumentacijom i osiguranim sredstvima u 

Proračunu Općine Josipdol. 

Vrijednosti komunalnih građevina iskazane su u 

imovini javnog isporučitelja i ovom Odlukom 

prenose se u vlasništvu javnog isporučitelja 

„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Ogulin. 

 

Članak 4. 

Ukupne kapitalne pomoći iz Proračuna 

Općine Josipdol javnom isporučitelju u razdoblju 

1998. – 2019. iznose 1.536.274,54 kuna, a 

transferirane su po godinama kako je navedeno u 

Prilogu br. 1. tablice. 

 

Članak 5. 

Pored transferiranih sredstava iz 

prethodnog članka, Općina Josipdol je financirala 

izgradnju vodoopskrbnog sustava „Modruš“, 

„Trojvrh“ i „Josipdol“ u iznosu od 2.000.000,00 

kuna.  

Imovina vodoopskrbnih sustava navedena u 

stavku 1. ovog članka evidentirana je u poslovnim 

knjigama Općine Josipdol kao njezino vlasništvo.  

Ovom Odlukom ista se prenosi u vlasništvo 

javnog isporučitelja, isknjižiti će se iz vlasništva 

Općine Josipdol i prenijeti u vlasništvo javnog 

isporučitelja.  

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od 

dana donošenja. 

 

KLASA: 021-05/20-01/03 

URBROJ: 2133/13-04-20-12  

Josipdol, 29. svibnja 2020. godine  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 

68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda RH, 32/2020) 

i članka 18. Statuta Općine Josipdol  (“Glasnik 

Karlovačke Županije broj: 16/2013, 14/2017, 

07/2018, 24/2018),  Općinsko vijeće Općine 

Josipdol, na 18. sjednici održanoj dana  29. Svibnja 

2020.  godine, donosi  

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj 

naknadi 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi ( „Glasnik 

Karlovačke Županije“ broj: 6/2019) u članku 2. 

dodaje se podstavak 4. koji glasi; 

„(4) U slučaju nastupanja posebnih 

okolnosti iz stavka 2. članka 95. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu dio naplaćenih sredstava 

komunalne naknade može se koristiti za financiranje 

drugih namjena različitih od propisanih člankom 91. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu.“  

 

Članak 2. 

Članak 9. Odluke o komunalnoj naknadi  ( 

„Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 6/2019)  

mijenja se i glasi; 

(1) Na području Općine Josipdol određuje 

se, obzirom na uređenost i opremljenost područja 

komunalnom infrastrukturom, dva područja zona, i 

to: 

1. prva zona - kriteriji - obavljanje sljedećih 

komunalnih djelatnosti: održavanje nerazvrstanih 

cesta i javne rasvjete, održavanje javnih površina 

u smislu održavanja javnih zelenih površina i 

javnih prometnih površina, organizirano čišćenje 

snijega, opremljenost pristupnom asfaltiranom 

cestom i s niskonaponskom električnom mrežom i 

vodom prema mjesnim prilikama: obuhvaća  

područja naselja Josipdol, Oštarije, Carevo Polje, 

Munjava, Munjava Modruška, Salopeki 

Modruški, Skradnik,  

2. druga zona  - kriteriji - obavljanje sljedećih 

komunalnih djelatnosti: održavanje nerazvrstanih 

cesta i javne rasvjete, održavanje javnih prometnih 

površina, organizirano čišćenje snijega, 

opremljenost pristupnom cestom i s 

niskonaponskom električnom mrežom i vodom 

prema mjesnim prilikama: obuhvaća područja 

naselja Cerovnik, Modruš, Vojnovac, Istočni 

Trojvrh, Sabljaki Modruški, Trojvrh, Vajin Vrh. 

3. Zona posebne namjene – područje vojnog 

vježbališta „Eugen Kvaternik“ 
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Članak 3. 

Članak 10. Odluke o komunalnoj naknadi  ( 

„Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 6/2019)  

mijenja se i glasi; 

„Koeficijenti zona (Kz) za područja zona iz članka 

9. ove Odluke iznose: 

- za prvu zonu 1,00, 

- za drugu zonu 0,90, 

- za zonu posebne namjene – 0,50.“ 

 

Članak 4. 

Članak 11. Odluke o komunalnoj naknadi  ( 

„Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 6/2019)  

mijenja se i glasi; 

„(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisno o 

vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi 

za: 

1. stambeni prostor 1,00; 

2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne 

udruge građana 1,00; 

3. garažni prostor 1,00; 

4. poslovni prostor koji služi za proizvodne 

djelatnosti 1,70;  

5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu 

proizvodne: 2,20;  

6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene koji 

je određen za poslovni prostor; 

7. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05. 

8. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti u zoni posebne namjene 0,06. 

(2) Djelatnosti koje spadaju u pojedina 

područja djelatnosti iz točke. 4. i točke 5. stavka 1. 

ovoga članka  utvrđuju se primjenom važećeg 

propisa  o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.  

(3) Kada je dio stambene ili druge zgrade ili 

cijela takva zgrada kategoriziran kao soba, apartman, 

studio apartman ili kuća za odmor odnosno  druga 

jedinica za smještaj u smislu propisa o  razvrstavanju 

i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, isti se smatra 

poslovnim prostorom u smislu ove Odluke. 

(4) Kada se u novoizgrađenom poslovnom 

prostoru ne obavlja poslovna djelatnost koeficijent 

namjene iznosi 1,00 sve do početka obavljanja 

djelatnosti. 

(5) Kada se u poslovnom prostoru prestane 

obavljati djelatnost,  komunalna naknada se 

nastavlja  plaćati po koeficijentu namjene koji je 

važio za vrijeme obavljanja djelatnosti  ili po 

koeficijentu namjene iz prethodnog stavka, ako to 

vlasnik zatraži, i to od dana podnošenja takvog 

zahtjeva 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u  „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

KLASA: 021-05/20-01/03  

URBROJ: 2133/13-04-20-04  

Josipdol,  29. svibnja 2020. godine  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 

68/18, 110/18-Odluka Ustavnog suda RH, 32/2020) 

i članka 18. Statuta Općine Josipdol  (“Glasnik 

Karlovačke Županije broj: 16/2013, 14/2017, 

07/2018),  Općinsko vijeće Općine Josipdol, na  

sjednici održanoj dana 29. Svibnja 2020.  godine, 

donosi  

 

ODLUKU 

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 1. 

Obveznici plaćanja komunalne naknade za 

poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti, koji su izravno 

pogođeni Odlukom o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih 

događanja („Narodne novine“ broj;  32/40 i 48/20) i 

zbog navedenog nisu mogli u poslovnom prostoru 

obavljati poslovnu djelatnost, oslobađaju se od 

obveze plaćanja komunalne naknade za predmetni 

poslovni prostor i građevinsko zemljište za mjesec 

ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz uvjet da 

imaju podmirena sva potraživanja s rokom plaćanja 

do 31. prosinca 2019. godine prema Općini Josipdol, 

trgovačkim društvima i ustanovama kojima je 

osnivač Općina Josipdol. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“ 

 

KLASA: 021-05/20-01/03 

URBROJ: 2133/13-04-20-07   

Josipdol,  29. Svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 31. Stavka 12. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, br. 

20/18, 115/18, 98/19) i članka 18. Statuta Općine 

Josipdol  (“Glasnik Karlovačke Županije broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018),  Općinsko vijeće 

Općine Josipdol, na  18. sjednici održanoj dana 29. 

Svibnja 2020. godine, donosi  

 

Odluku 

o poništenju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području Općine Josipdol 
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Članak 1. 

Poništava se Javni natječaj za Zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 

području Općine Josipdol od 21. listopada 2019. 

godine objavljen na oglasnoj ploči i službenim 

stranicama Općine Josipdol dana 04. prosinca 2019. 

godine.  

 

Članak 2.  

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03 

URBROJ: 2133/13-04-20-09  

Josipdol, 29. svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Temeljem  članka  18. Statuta općine 

Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj:  

16/2013, 14/2017, 07/2018) Općinsko vijeće općine 

Josipdol na svojoj sjednici održanoj dana  29. svibnja 

2020. godine donijelo je  

 

ODLUKU  

o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju  

Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 

2019. godinu  

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijedlog  Godišnjeg izvještaja 

o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića 

Josipdol za 2019.  godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od 

dana objave u  «Glasniku Karlovačke Županije».  

 

KLASA: 021-05/20-01/03 

URBROJ: 2133/13-04-19-26 

Josipdol,  29. svibnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Temeljem  članka  18. Statuta općine 

Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj:  

16/2013, 14/2017, 07/2018) Općinsko vijeće općine 

Josipdol na svojoj sjednici održanoj dana  29. svibnja 

2020.  godine donijelo je  

 

ODLUKU  

o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju  

Financijskog plana komunalnog društva  

KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. 

za 2019. godinu  

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijedlog  Godišnjeg izvještaja 

o izvršenju Financijskog plana  komunalnog društva 

KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. za 2019.  godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od 

dana objave u  «Glasniku Karlovačke Županije».  

 

KLASA: 021-05/20-01/03  

URBROJ: 2133/13-04-20-27 

Josipdol,  29. svibnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Temeljem  članka  18. Statuta općine 

Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj:  

16/2013, 14/2017, 07/2018) Općinsko vijeće općine 

Josipdol na svojoj sjednici održanoj dana  20. svibnja 

2020.  godine donijelo je  

 

ODLUKU  

o  prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju  

Financijskog plana Turističke zajednice Općine 

Josipdol za 2019. godinu  

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijedlog  Godišnjeg izvještaja 

o izvršenju Financijskog plana Turističke zajednice 

Općine Josipdol za 2019.  godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od 

dana objave u  «Glasniku Karlovačke Županije».  

 

KLASA: 021-05/20-01/03 

URBROJ: 2133/13-04-19-28 

Josipdol,  29. svibnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 89. Zakona o vodnim 

uslugama (“Narodne novine”, br. 66/ 2019) i članka 

18. Statuta Općine Josipdol  (“Glasnik Karlovačke 

Županije broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018),  

Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 18. sjednici 

održanoj dana  29. Svibnja 2020. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim 

vodnim građevinama  
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Članak 1. 

Općina Josipdol, OIB: 65506283455, 

prenosi u vlasništvo trgovačkog društva 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., iz Ogulina, 

MBS: 1344846, OIB: (dalje u tekstu: Javni 

isporučitelj) slijedeće komunalne vodne građevine; 

1) Vodoopskrbni sustav Modruš  

2) Lokalni vodoopskrbni sustav Trojvrh 

Pod komunalnim vodnim građevinama iz stavka 1. 

ovog članka smatraju se komunalne vodne građevine 

zajedno sa zemljištem na kojem su izgrađene.  

 

Članak 2. 

Utvrđuje se da je vodoopskrbni sustav 

Modruš izgrađen 2012. godine direktnim 

financiranjem od strane MInistarstva regionalnog 

razvoja a temeljem građevinske dozvole te da je 

uporabna dozvola za vodoopskrbni sustava Modruš 

izdana 28. rujna 2018. godine.  

Utvrđuje se da je lokalni  vodoopskrbni 

sustav Trojvrh izgrađen sedamdesetih godina radom 

mještana naselja Trojvrh i Vojnovac u Općini 

Josipdol i naselja Latih i Pothum Plaščanski u Općini 

Plaški te funkcionira kao samostalni  lokalni 

vodoopskrbni sustav sa vlastitim izvorom,  

spremnikom  i klorinatorom vode.  

 

Članak 3. 

Komunalne vodne građevine iz članka 1. 

Ove Odluke prenose se u vlasništvo javnog 

isporučitelja  Vodovod i kanalizacija d.o.o. bez 

naknade. 

Općina Josipdol dozvoljava javnom 

isporučitelju vodovod i kanalizacija d.o.o. da 

temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava 

vlasništva na komunalnim građevinama opisanim u 

članku 1. ove Odluke na svoje ime brišući ga s imena 

Općine Josipdol i to u zemljišnim knjigama 

Općinskog suda u Ogulinu i drugim javnim 

očevidnicima. 

 

Članak 4. 

Javni isporučitelj, Vodovod i kanalizacija 

d.o.o. dužan je evidentirati komunalne vodne 

građevine iz članka 1. Ove Odluke u svojim 

poslovnim knjigama u roku 30 dana od dana 

donošenja ove Odluke.  

Javni isporučitelj Vodovod i kanalizacija 

d.o.o. dužan je komunalne vodne građevine predane 

u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene 

kojima služe. 

 

Članak 5. 

Komunalne vodne građevine iz članka 1. 

Ove Odluke ne mogu se opteretiti založnim pravom 

niti biti predmetnom ovrhe, niti mogu ulaziti u 

stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja 

ili likvidacije  javnog isporučitelja izlučuju u 

vlasništvu Općine Josipdol.  

Prijenos vlasništva nad komunalnim 

bodnim građevinama nije oporeziv porezom na 

promet nekretninama sukladno članku 102. Zakona 

o vodnim uslugama. 

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Josipdol, 

Zlatko Mihaljević, da poduzme sve potrebne radnje 

za provedbu ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03  

URBROJ: 2133/13-04-20-11 

Josipdol, 29. Svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o 

koncesijama  («Narodne novine“ broj: 69/2017) , 

članka  3. i 11.   Ugovora o koncesiji, KLASA: 363-

01/15-01/12, URBROJ: 2133/13-01-15  od  1. srpnja 

2015. godine, te članka 18.  Statuta općine Josipdol 

(«Glasnik Karlovačke Županije» broj: 16/2013, 

14/2017, 07/2018, 24/2018) Općinsko vijeće općine 

Josipdol  na  sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. 

godine donijelo je 

 

O D L U K U 

raskidu Ugovora o koncesiji  za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine 

Josipdol 

 

Članak 1. 

Raskida se Ugovor o koncesiji za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Općine Josipdol, KLASA: 363-01/15-01/12, 

URBROJ: 2133/13-01-15  od  1. srpnja 2015. 

godine, zaključen sa tvrtkom DIMNJAČARSKI 

OBRT NEGRO, vl. Ivana Mužević iz Vrbovskog, s 

danom 30. Lipnja 2020. Zbog isteka ugovornog roka 

obavljanja koncesije.  

 

Članak 2. 

Ova  Odluka stana snagu osmog dana od 

dana objave «Glasniku Karlovačke Županije» 

 

KLASA: 021-05/20-01/03 

UR.BR: 2133/13-04-20-30 

Josipdol, 29. svibnja 2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 
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Na temelju članka 82. stavak 2. Pravilnika 

o proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(„Narodne Novine“ broj: 124/14, 115/15 i 87/16) i 

članka 18. Statuta Općine Josipdol („Glasnik 

Karlovačke Županije“ broj: 16/2013 i 14/2017) 

Općinsko vijeće Općine Josipdol na  sjednici 

održanoj dana  29. Svibnja 2020. godine donosi  

 

ODLUKU 

O raspodjeli sredstava poslovanja ostvarenog u 

Financijskom planu  za 2019. Godinu 

proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol  

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o raspodjeli sredstava 

poslovanja ostvarenog u financijskom planu 

proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol na 

dan 31. Prosinca 2019. Godine utvrđuje se 

raspodjela rezultata i način korištenja istog u 2020. 

Godini.  

 

Članak 2. 

Manjak prihoda u 2019. Godini iznosi 

308.916,42 kn. Viškom prihoda poslovanja iz 2018. 

godine u iznosu od 178.452,50 kn pokrit će se dio 

manjka prihoda poslovanja iz 2019. godine. Manjak 

prohoda poslovanja u iznosu od 130.463,92 kn 

prenosi se u 2020. godinu.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03 

URBROJ: 2133/13-01-20-29 

Josipdol,  29. svibnja 2020.  godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 82. stavak 2. Pravilnika 

o proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(„Narodne Novine“ broj: 124/14, 115/15 i 87/16) i 

članka 18. Statuta Općine Josipdol („Glasnik 

Karlovačke Županije“ broj: 16/2013 i 14/2017) 

Općinsko vijeće Općine Josipdol na  sjednici 

održanoj dana  29. Svibnja 2020. godine donosi  

 

ODLUKU 

O raspodjeli sredstava poslovanja ostvarenog u 

proračunu Općine Josipdol za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o raspodjeli sredstava 

poslovanja ostvarenog u proračunu Općine Josipdol 

na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđuje se 

raspodjela rezultata i način korištenja prenesenog 

viška  u 2020. godini.  

 

Članak 2. 

Višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od  

2.306.808,60 kn  utrošiti će se za redovno poslovanje 

Općine Josipdol u 2020.  godini.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“. 

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03 

URBROJ: 2133/13-01-20-13 

Josipdol,  29. svibnja 2020.  godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine 

Josipdol  (“Glasnik Karlovačke Županije broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018),  Općinsko 

vijeće Općine Josipdol, na 18. sjednici održanoj dana  

29. svibnja 2020. godine, donosi  

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu Jedinstvenog 

upravnog odjela   

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu  Jedinstvenog 

upravnog odjela za 2019. godinu  

 

Članak 2.  

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

 KLASA: 021-05/20-01/ 03 

URBROJ: 2133/13-04-20-06  

Josipdol, 29. svibnja 2020.godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 
Na temelju članka 18. Statuta Općine 

Josipdol  (“Glasnik Karlovačke Županije broj: 

16/2013, 14/2017, 07/2018,, 24/2018),  Općinsko 

vijeće Općine Josipdol, na 18. sjednici održanoj dana  

29. svibnja 2020. godine, donosi  

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog 

načelnika  
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Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog 

načelnika za radu Općinskog načelnika za razdoblje 

od prosinca 2019. godine do svibnja 2020. godine.  

 

Članak 2.  

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.  

 

KLASA: 021-05/20-01/ 03 

URBROJ: 2133/13-04-20-05  

Josipdol, 29. svibnja 2020.godine  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Josip Vukelić 

 

IV   OPĆINA TOUNJ 

 
Na temelju članka 50. Statuta općine 

Tounj («Glasnik Karlovačke županije» 12/2020) 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

dana 02. lipnja 2020. godine donosi: 

 

O D L U K U       

za izradu pripreme, prijave i provedbe projekta  

za uređenje eduktivne šumske staze, a sve u 

okviru natječaja za tip operacije 8.5.2. 

„Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca 

i ostale manje infrastrukture, na lokaciji kč.br. 

3843, 3846, 3891, 3901, 3902, 3932, i 3963 K.O. 

Tounj 

 

Članak 1.  

OPĆINSKI  NAČELNIK  donosi  

ODLUKU da tvrtka FOLIUM CONSULTING 

d.o.o.,  OIB. 963195660090, Prilaz Slave Raškaj 12, 

Zagreb 

IZRADI:  pripremu,  prijavu  i  provedbu 

projekta za uređenje eduktivne šumske staze, a  

sve  u  okviru  natječaja za tip operacije 8.5.2. 

„Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca 

i ostale manje infrastrukture, na lokaciji: kč.br. 

3843, 3846, 3891, 3901, 3902, 3932, i 3963 K.O. 

Tounj 

prema ponudi broj: 010/06-2020 od 02. 

lipnja 2020. godine 

FOLIUM CONSULTING d.o.o.,  Prilaz 

Slave Raškaj 12, Zagreb 

u iznosu od:  13.000,00  bez  PDV-a. 

 

Članak 2.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

 

 

Klasa: 612-01/20-01/03 

Ur.broj:2133/20-01-20-2 

Tounj, 02. lipnja 2020. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ing. Ivica Sopek 

 

Na temelju članka 50. Statuta općine 

Tounj («Glasnik Karlovačke županije» 12/2020) 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

dana 02. lipnja 2020. godine donosi: 

 

O D L U K U       

za izradu pripreme i izradu idejnog plana 

ulaganja i idejnog projekta 

za uređenje eduktivne šumske staze, a sve u 

okviru natječaja za tip operacije 8.5.2. 

„Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca 

i ostale manje infrastrukture, na lokaciji kč.br. 

3843, 3846, 3891, 3901, 3902, 3932, i 3963 K.O. 

Tounj 

 

Članak 1.  

OPĆINSKI  NAČELNIK  donosi  

ODLUKU da tvrtka Arhitetonski ured  BLOK A3 

d.o.o.  d.o.o.,  OIB. 46529632639, Prilaz Slave 

Raškaj 12, Zagreb 

IZRADI:  pripremu i izradu idejnog plana 

ulaganja i idejnog projekta za uređenje eduktivne 

šumske staze, a  sve  u  okviru  natječaja za tip 

operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih 

staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, na 

lokaciji: kč.br. 3843, 3846, 3891, 3901, 3902, 3932, 

i 3963 K.O. Tounj 

prema ponudi broj: 043/06-2020 od 02. 

lipnja 2020. godine 

Arhitetonski ured BLOK A3 d.o.o.  

d.o.o.,   Prilaz Slave Raškaj 12, Zagreb 

u iznosu od:  44.000,00  bez  PDV-a. 

 

Članak 2.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

Klasa: 612-01/20-01/03 

Ur.broj: 2133/20-01-20-4 

Tounj, 02. lipnja 2020. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ing. Ivica Sopek 

 

Na temelju članka 50. Statuta općine 

Tounj («Glasnik Karlovačke županije» 12/2020) 

OPĆINSKI  NAČELNIK 
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  dana 23. srpnja 2020. godine donosi: 

 

O D L U K U      

za izradu DODATNE  projektne dokumentacije 

i dobivanje građevinske dozvole za 

rekonstrukciju nerazvrstane  ceste i izgradnjom 

kružnog toka na županijskoj cesti  

kč.br. 3947 K.O. Tounj  i kč.br. 2603 K.O. 

Zdenac na lokaciji: od D-23 do Ž-3220   

 

Članak 1. 

OPĆINSKI NAČELNIK  donosi  

ODLUKU da poduzeće za konzalting usluge u 

graditeljstvu DOM KONZALTING d.o.o. Ulica 

Hrvatskih branitelja 3/E, VRBOVSKO IZRADI: 

DODATNU projektnu dokumentaciju i 

dobivanje građevinske dozvole za rekonstrukciju  

nerazvrstane  ceste i izgradnjom kružnog toka  

kč.br. 3947  K.O.  Tounj  i  kč.br. 2603 K.O. 

Zdenac  

na lokaciji: od D-23 do Ž-3220 

prema  ponudi  broj: 29/20 od 25.06.2020. 

godine  

1. Izrada idejnog građevinskog i elektrotehničkog 

projekta dijela 

    rekonstrukcije NC Linije sa dodatkom kružnog 

toka                  -  7.500,00 kuna 

 

2. Projektiranje kružnog toka na županijskoj cesti Ž 

3220 sa 

    linijom uklopa – građevinski i elektotehnički 

projekt                 - 12.500,00 kuna 

 

3. Izrada elaborata privremene regulacije prometa 

                -   5.000,00 kuna 

 

4. Izrada troškovnika radova – građevinski i 

elektrotehnički               -   3.000,00 kuna 

 

UKUPNO: 28.500,00 kuna bez PDV-a 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objaviti će se u „Glasniku Karlovačke 

županije 

 

Klasa:    340-03/20-01/06 

Ur.broj:  2133/20-01-20-2 

Tounj,    23. srpnja 2020. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ing. Ivica Sopek 

 

Na temelju Zakona o vatrogastvu i Članka 

50. Statuta Općine Tounj («Glasnik Karlovačke 

županije» 12/2020) 

OPĆINSKI NAČELNIK 

dana 10. srpnia 2020. godine donosi 

ODLUKU 

o imenovanju zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Tounj 

 

Članak 1. 

Temeljem Odluke o imenovanju 

zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tounj Ur.broj: 

1/20 od 04. travnja 2020. godine  

OPCINSKI NAČELNIK Općine Tounj 

imenuje: 

1. MATIJU PAHER - za zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tounj 

2. BORISA KATIC - za zamjenika zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Tounj 

 

Članak 2. 

Danom donošenja ove Odluke stavlja se 

van snage Odluka općinskog načelnika o 

imenovanju zapovjednika i zamjenike zapovjednika 

Dobrovoljnog Vatrogasnog društva Tounj donijeta 

16. ožujka 2020. godine. objavljena u „Glasniku 

Karlovačke županije 16/20) 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 

 

Klasa: 214-01/20-01/01 

Ur.broj: 2133/20-01-20-14 

Tounj, 10. srpnja 2020. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ing. Ivica Sopek 

     
  

 

 

 


