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Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinsko Vijeće

Klasa: 021-05/16-01/ 01
Urbroj : 2133/ 13-04-16-03
Josipdol, 18.03.2016. godine

Temeljem članka 18. Statuta općine Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije»
broj: 16/2013) Općinsko vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj dana
18. 03. 2016. godine, donijelo je

o

prihvaćanju

ZAKLJUČAK
Izvješća o radu Općinskog

načelnika

Članak 1.
Prihvaća

se Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od studenog 2015.
godine do ožujka 2016. godine.
Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Glasniku Karlovačke Županije"

Republika Hrvatska
Karlovačka Ž upanija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik

Klasa: 022-06/ 16-0 II 15
Urbroj: 2133/ 13-01-16-01
Josipdol, 17. ožujka 2016. godine

OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE JOSIPDOL

IZVJEŠĆE
OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADU
U RAZDOBLTU OD STUDENOG 2015. GODINE DO OŽUJKA 2016. GODINE

Temeljem odredbi članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
3310 I, 6010 I -vjerodostojno tumačenje, 129/05, I 09/07, 125/08, 36/09) i članka 29 . Statuta Općine
Josipdol (Glasnik Karlovačke Županije br: 26/2009) podnosim izvješće o svom radu za razdoblje od
studenog 2015. do ožujka 2016. godine.
U proteklom razdoblju održana je jedna sjednica Općinskog vijeća, 22. prosinca 2015. godine.
Na predmetnoj sjednici donesen je Proračun za 2016. godinu i svi prateći akti koji su bitni za rad naše
općine kao i Financijski plan za proračunskog korisnika Dječji vrtić Josipdol.
a istoj sjednici donesena
je nova Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti, te Izmjene i dopune Odluke o grobljima, kao i izmjene
Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
Vezano za prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Josipdol koja je razmatrana
na sjednici Općinskog vijeća i tom prilikom nije došlo do izglasavanja zbog različitosti mišljenja' eć je
dogovorena odgoda i dodatna rasprava o inicjativi. Ista je stavljena na javnu raspravu u razdoblju od 22.
s iječnja 2016. godine do 7. ožujka 2016. godine i po završetku rasprave vidljivo je da je iskazana
nezainteresiranost javnosti osim inicijative Cerovnik- Vojnovac koja je došla u pisanoj formi, a ista je
bila i pokretač za javnu raspravu.
Za planirani otkup zemljišta, dana 11. studenog 2015. godine potpisan je Kupoprodajni ugovor
te je isplaćena ukupna cijena u iznosu 280.500,00 kn, i sa danom 02. veljače 2016. godine izdana je
Rješenje o uknjiždbi nekretnina na ime Općine Josipdol.
Provedeni su natječaji i zaposlene su dvije osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja
radnog odnosa, a sukladno Ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji financira u I 00-%
iznosu doprinose za dvije osobe.
Izvršili smo prijavak i dostavili Programe za provođenje javnih radova u tijeku 2016. godine u
Općini Josipdol. Danas nam je odobren jedan od Programa - Pomoć zajednici, a koji je usmjeren na
pomoć starijim osobama u domaćinstvima koji nisu obuhvaćeni programom Crvenog križa i Centra za
socijalnu skrb. U tom programu planira se zapošljavanje IO nezaposlenih žena i žena niže razine
obrazovanja, teže zapošljivih, koje bi se skrbite o starijim osobama, a prema Smjernicama i uvjetima

HZZ-a. Planirani javni radovi trajali bi 6 mjeseci. Tijekom programa provoditi će se upitnik s ciljem
prikupljanja baze korisnika ovakve vrste pomoći, a u svrhu osiguranja buduće održivosti ovakvih
programa.
U tijeku je izrada Strategije razvoja Općine Josipdol. Za izradu iste su nam odobrena financijska
sredstva u iznosu od I 00.000,00 kn. Imenovan je Partnerski odbor za izradu Strategije. U sklopu izrade
Strategije biti će provodena i javna rasprava, te molimo sve zainteresirane da svojim idejama,
sugestijama i prijedlozima doprinesu izradi što kvalitetenije Strategije razvoja naše Općine.
Sukladno zakonskim odredbama raspisan je javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama
građana koje djeluju na našem području, te isti završava 23 . ožujka 2016. godine u 14,00 sati.
Dana 28. siječnja 2016. godine raspisan je javni poziv za izbor članova Savjeta mladih. U
otvorenom roku zaprim ljeno je 8 prijedloga od čega je prihvaćeno 7 prijedloga, a I prijedlog je odbijen
jer kandidati nisu imali navršenih 15 godina života.
U studenom i prosincu 2015. godine asfaltirana je nerazvrstana cesta u Šušnjevom selu, korito
Mostišće, raskršće u Badanjcima, put prema Vidošu i presvučeno je 200 metara puta za Pavliće. Isto
tako vršena su nasipavanja nerazvrstanih cesta prema potrebi.
Temeljem dobivenih sredstava Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kn u dogovoru sa
Konzervatorskim odjelom u Karlovcu izvršenje natječaj i sklopljen je ugovor o sanaciji dijela Starog
grada Modruš sukladno opisu radova iz troškovnika.
Sukladno Odluci Općinskog v ijeća sklopljen je Ugovor o najmu prostora u poslovnoj zoni
„Vojarna li" Oštarije sa tvrtkom „Og grafika„ iz Ogulina te je u tijeku uređivanje prostorora i nadamo
se skorom započinjanju sa proizvodnjom.
Stalno je prisutna problematika odvodnje oborinskih voda u užem centru naselja Josipdol i
plavljenje podrumskih prostora. Izrađeno je idejno rješenje, dobiven troškovnik i naručeni su radovi
izrade projektne dokumentacije za izvođenje koja nam je preduvjet za prijavak na natječaje programa
ruralnog razvoja lokalne zajednice.
Za potrebe Osnovne škole Josipdol nabavljena je oprema. 5 prijenosnih računala, koja će biti
darovana školi za opremanje informatičke radionice.
Jučer je obavijen inspekcijski nadzor po Zakonu o otpadu od strane lnspektorice za zaštitu
okoliša koja je zadovoljna zatečenim stanjem, ali nam je ukazala na obvezu osnivanja komunalnog
poduzeća ili javne ustanove odnosno drukčiji način poslovanja na što sam već ukazivao i donijeli smo
odluku o osnivanju komunalnog poduzeća. Zastali smo sa istim zbog izbomog tijeka i najave prekraja
ustroja teritorijalnih jedinica. Kao što je poznato. općina Josipdol, nije od 2005. godine poskupljivala
cijene usluge odvoza već smo samo 2011. izvršili promjenu načina obračuna (umjesto po m2 po članu
kuća n stva). Novi način ustroja direktno utječe na negativne efekte prema našim sumještanima gdje
ulazimo u sustav PDV-a i podizanje cijene usluge za minimalno 25 % te još za dio troškova koju
nepoznanica u ovom trenutku. O daljnjem tijeku i aktivnostima i novom ustroju informirat ću Vas na
narednim sjednicama Općinskog vijeća.
Završen je postupak legalizacije nogometnih igrališta Josipdol i Oštarije, te se radi na legalizaciji
objekata mrtvačnica u Josipdolu i Oštarijama. Nakon završetka postupka legalizacije pristupiti će se
izradi projekta rekonstrukcije mrvačnica Josipdol i Oštarije. Po završetku zimsJ..og razdoblja izvršili smo
snimku stanju i potreba na održavanju svih objekata u vlasništvu općine i prema prioritetima će se
pristupiti.
Upoznati srno sa situacijom određenih primjedbi i nezadovoljstva naših sumještana sa uslugom
i načinom rada koncesionara na dimnjačarskim poslovima te će se zatražiti očitovanje koncesionara, a
isto tako provesti će se otvorena rasprava kako bi dobili cjelovitu povratnu informaciju od naših
stanovnika. Zakonska obaveza općine je da mora osigurati dimnjačarsku službu, ali isto tako je obveza
koncesionara na korektno i točno izvršenje usluge.
Početkom godine na upit ovlaštenih certifikatora učinili smo javnodostupni poziv putem naših
stranica i osigurali prostor za prezentiranje mogućih pogodnosti i punu informiranost naših sumještana
vezano za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Obzirom da je došlo do raznih dezinforrnracija i
tumačenja Općina Josipdol će na svojim službenim stranicama postavili poveznicu na Fond za zaštitu
okoliša gdje su dostupne sve informacije vezane za energetsku obnovu obiteljskih kuća.
U 2015. godini u općini Josipdol otvoreno je 2621 predmeta, odnosno 1617
predmeta i I 004 upravna predmeta, a njih čini 4595 akata.

neupravna

Upravni predmeti odnose se na
Porez na kuću za odmor - 31 O predmeta
Porez na tvrtku - 111 predmeta
Komunalni doprinos - 112 predmeta
Naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada - 141 predmet
Grobna naknada - 138 predmeta
Komunalna naknada - 145 predmeta
Naknada za grobno mjesto - 1O predmeta
Naknada za novorođeno dijete - 30 predmeta
U 2016. godini općini Josipdol otvoreno je 1612 predmeta, odnosno 921 neupravna predmeta
691 upravna predmeta, a njih čini 1842 akata.
Upravni predmeti odnose se na
Porez na kuću za odmor - O predmeta
Porez na tvrtku - O predmeta
Komunalni doprinos - 27 predmeta
Naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada - 27 predmeta
Grobna naknada - 23 7 predmeta
Komunalna naknada - 393 predmeta
Naknada za grobno mjesto - I predmet
Naknada za novorođeno dijete - 6 predmeta

