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Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinsko Vijeće

Klasa: 021-05/16-0 li 09
Urbroj: 2133113-04-16-09
Josipdol, 22. rujna 2016. godine

Temeljem članka 18. Statuta općine Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj:
16/2013) Općinsko vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj dana 22. 09.
2016. godine, donijelo je

o

ZAKLJUČAK
o radu Općinskog

prihvaćanju Izvješća

načelnika

Članak 1.
Prihvaća

se Izvješće
2016. godine.

Općinskog načelnika

o radu u razdoblju od ožujka do rujna

Članak 2.

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

Predsjednik:

Zdrav~nd~. pol
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Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik

Klasa: 022-06/16-0 II 15
Urbroj: 2133/13-01-16-0
Josipdol, 15. rujna 2016. godi ne

OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE JOSIPDOL

IZVJEŠĆE
OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADU
U RAZDOBLJ1J OD OŽUJKA 2016. GODINE DO RUJNA 2016. GODINE

Temeljem odredbi članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/0 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 u razdoblju od
ožujka 2016. godine do rujna 2016. godine.
U proteklom razdoblju održane su dvije sjedn ice opći n skog vijeća ( 20. lipnja 2016. godine i
29. kolovoza 2016 . godine)
Konstituran savjet mladih ( 26. travnja 2016. godine) i održane dvije sjednice savjeta mladih
(20. svibnja 2016. godine i 6. srpnja 2016. godine).
U Općini Josipdol provode se dva projekta javnih radova " POMOĆ U KUĆJ·• i „RAZVOJ
TURIZMA"'. U projektu pomoć zajednici zaposleno je 1O žena sa područja općine Josipdol u trajanju
od 6 mjeseci (od I. travnja do 30. rujna 2016. godine). Yrijednos projekta iznosi 219.398,40 kn.
Postoji mogućnost da bi se projekt mogao nastaviti ali još nije stigla odluka o istome. U projektu
.,razvoj turizma'" zaposleno je 17 djelatnika u razdoblju od OI. lipnja 2016. do 30. studenog 2016.
godine. Vrijednost projekta iznosi 402.003,23 kn.
U tijeku svibnja 2016. god ine uređena je škola u Cerovniku. Za uređenje škole u Cerovniku
utrošeno je 21.553,78 kn.
U tijeku su poslovi na izradi izmjena i dopuna Prostornog plana općine Josipdol i
Urbanističkog plana naselja Josipdol. Od nadležnih tijela zatražena su mišljenja. Potpisani su Ugovor
o izradi izmjena i dopuna UPU Josipdol u iznosu od 81.250,00 kn te Ugovor o izradi izmjena i
dopuna Prostornog plana u iznosu od 200.000,00 kn.
Na dvije lokacije na području općine Josipdol postavljeni su statički radari i to na Siči i u
Senjskoj ulici. Općina Josipdol podmirila je troškove elektroradova za postavljanje kamera u iznosu
od 12.655,25 kn.
U dječjem vrtiću Josipdol izvršeno je usklađenje plaća sa prijedlogom Sindikata u
predškolskom odgoj u i obrazovanju kao i usklađivanje materijalnih prava radn ika.

Temeljem Odluke Općinskog vijeća poptisan je Sporazum o sufinanciranju poslova osnivanja
zemljišne knjige za k.o. Modruš.
Na Trojvrhu je izgrađen je objekt za dezinfekciju vode Turkalji. Za uređenje objekta utrošeno
je 21.567,93 kn.
U tijeku su radovi na uređenju škole u Skradniku. Uređena je sadašnja učionica te su započeti
radovi na uređenju druge učionice kako bi se nastava mogla organizirati u jednoj smjeni. Isto tako
uređen je prostoe oko škole. Do sada je utrošeno cca 21.000,00 kn, potrebno je još postaviti nove
elektro instalacije te obnoviti pod učionice i hodnika.
Izvršeni su radovi na uređenju svlačionice i zbornice u školi Josipdol. Troškovu uređenja
iznose 2.522,23 kn. Isto tako je nabavljena oprema za potrebe škole tj. dva projektora, tri radia i jedan
televizor u iznosu od 1O.721,55 kn. U proljeće ove godine O.Š. Josidpol darovana je pet prjenosnih
računala u iznosu cca 10.000,00 kn.
Sukladno nalogu Državnog ureda za reviziju te Naputku Ministarstva uprave donesena je
Odluka o korištenju društvenih domova i ostalih nekretnina na području Općine Josipdol. Predmetnom
Odlukom propisano je koji se prostori i u kojim slučajevima mogu koristiti bez naknade. Posebno je
važno istaknuti da političke stranke plaćaju korištenje prostora općine Josipdol za sastanke u iznosu od
150,00 kn, odnosno 500,00 kn za cjelodnevna korištenje prostora. Naime, naputkom Ministarstva
uprave vezanom za provođenje Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe svako
korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu općine te isicanje plakata za političko djelovanje
predstavlja donaciju u obliku usluga i smatra se nedozvoljenim financiranje od strane jedinica lokalne
samouprave. Naložena je da se korištenje prostora u političke svrhe mora urediti općim aktima.
Sukladno Odluci općinskog Vijeća raspisana je javna nabava za uređenje škole Modruški
Sabljaki. Teneljem stručnog mišljenja škola je bila predviđenja za rušenje ali smo na prošloj sjednici
Vijeća zajednički donjeli Odluku da se škola ne sruši već da se uredi desni dio škole gledajući od ceste
na način da se skine postojeće krovište te izvedu radovi konstruktivne sanacije stabilnosti objekta i
zaštite od danjeg propadanja. Predmetnim radovima planira se pokrivanje objekta. Troškovi
konstruktivne sanacije iznose 162.312,00 kn sa PDV-om.
Zbog dugotrajne problematike plavljenja stambenih zgrada u centru naselja Josipdol izrađen je
projekt odvodnjete je za isti u tjeku izdavanje građevinske dozvole. Procjenjni troškovi uređenja
odvodnje cca 450.000,00 kn za provođenje predmetnog projekta. Općina Josipdol potpisala je ugovor
sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenjana koji će sufianaciratiprojekt u iznosu od
60.000,00 kn te će se ostatak troškova financirati iz Proračuna Općine Josipdol.
Pokrečeni su i uređeni društveni domovi Careva polje, Mihaljevići, stara škola u
Oštarijemama isto tako uređeno je i pročelje zgrade u Josidpolu, Karlovačka 5. Isto tako pokrečene su
i sve mrtvane na području Općine Josipdol.
U tijeku idućeg tjedna planira se postavljanje dvije autobusne nadsteršnice u Josipdolu i
Oštarijemama, nadstrešnice će se postaviti na označenim autobusnim stajalištima kod zgrade pošte i
kod mosta u Oštarijema. Troškovi postavljanja dvije nadstrešnica iznose cca 35.000,00 kn.
Zbog učestali problema odlaganja otpada u kontenjere postavljene u groblju Josipdola i
Oštarije te uz zgradu Općine planira sa postavljanje video nadzora. Troškovi postavljanja video
nadzora iznose oko cca 30.000,00 kn.
Izrada strategije razvoja je u završnoj fazi. Imenovan je partnerski odbor u sastavu lvanka
Turkalj, Anita Pavlić, Anđelina Božičević, Hrvoje Herceg, Davorin Bokulić, Nikica Jagnjić, Manuela
Sabljak- Mihaljević. Troškovi izrade strategije iznose I 00.000,00 kn te se ista u potpunostsi financira
iz EU fondova. Strategija razvoja je temelj razvoja naše Općine i temeljni dokument za prijave na
natječaja za financiranje iz EU fondova.
Općina Josidpol će i ove godine financirati produženi boravak u školi Oštarije te će se ustrojiti
i poroduženi boravak u matičnoj školi Josipdol. Produženi boravak financira se na način da Općina
Josipdol financira troškove djelatnika za pola radnog vremena a roditelji financiraju troškove hrane i
materijalen troškove koji iznose I 0,00 kn po danu.
Turistička zajednica Općine Josipdol prijavila je na natječaje pet projekata i to:
I. Označavanje biciklističkih staza na iznos od 36.875,00 kn
2. Postavljanje poučnih ploča i info panoa na I O1.867,50 kn
3. Postavljanje turi stičke signalizacije naiznos od 22.700,00 kn
4. Edukaciju privatnih iznajmljivača na iznos od 33.000,00 kn

Postavljanje opreme za besplatni lnternet na području Josipdola i Oštarije na iznos od
I O1.541 ,58 kn
6. Izradu brošute turističkog prouzvoda za PPS destinaciju na iznos od 68.125,00 kn
Potpore je ostvarila u iznosu od I 0.000,00 kn za oznake u projekutu oznaka biciklističkih staza.
lsfinancirana je kupnja vatrogasnog vozila - kamiona za potrebe DVO Josipdol. Kupovna
cijena vatrogasnog vozila iznosila 251.412,00 kn.
Uređeno je groblje Klipno brdo, odnosno postavene su nove staze i uvedena je voda u groblje.
lzvršen je popravak svih makadamskih cesta i krpanja asfalta.
Pokošena je trava, grmlje i raslinje na različimit dionicama nerazvrstanih cesta. Izvršena je
strojna sječa i čišćenje živica i raslinja kroz najam stroja od Pružnih gradevina d.o.o. , koji smo
otkazali zbog visokih cijena sata rada stroja kominirani s malčerom. Prema mogućnostima i potrebama
nastaviti će se do zime malčiranje trakotrom najugroženijih dijelova.
Uredili smo i očistili dio toka potoka Munjava u naselju Baruni u Čakovcu Oštarijskom.
Pristupili smo uređenju prostora ispred zgrade općine vlastitim radovima zbog oštećenog
prostora i rješavanja vertikalnih izljeva krovnih voda čime smo ugradili i cijevne instalacije za optiku
i hidrant.
U tijeku su pregovori oko kupnje kuće u Oštarijama i otkupa ili služnosti dijela zemljišta iza
zgrade općine za izgradnju oborinske odvodnje.
U postupku je izrada projekata za proširenje mrtvačnica u Josipdolu i Oštarijama te školske
sportske dvorane u Oštarijama gdje nam je problem legalizacija zgrade škole koja je u nadležnosti
županije.
U tijeku je izrada idejnog plana uređenja prostora oko škole Josipdol zbog proširenja dječjeg
vrtića, premještaja igrališta i izgradnje vatrogasnog doma. Ovdje se pojavljuje još nedostatak prostora
i obavio sam razgovor sa obitelji Bokulić koja ja voljna prodati susjednu parcelu uz otkupljeno
zemljište.
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