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  IZVJEŠĆE 
OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADU 

U RAZDOBLJU  OD  TRAVNJA   DO RUJNA  2018. GODINE  
 
 
 
Temeljem odredbi članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 39. Statuta Općine Josipdol (Glasnik 
Karlovačke Županije br:  ) podnosim  izvješće o svom radu  u razdoblju od TRAVNJA  
do SVIBNJA  2018.  godine.  
 
Nastavno na započeti  način izvješćivanja baziran  na realizaciji  predizbornog 
programa i zadanim  ciljevima radi a  kontinuiteta i lakšeg praćenja izvješćujem kako 
slijedi; 
 

U proteklom periodu održane je jedna sjednica Općinskog vijeća na kojoj su 
doneseni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljište i Odluka o držanju kućnih 
ljubimaca. 

U razdoblju od prošlog izvješća riješena je problematika vlasništva zemljišta 
kod škole Josipdol i stvoreni su uvjeti za  pripremu projekata izgradnje dječjeg vrtića, 
vatrogasnog doma i dobivanja građevinske dozvole za kotlovnicu u Josipdolu.  

Za potrebe izgradnje Dječjeg vrtića u Josipdolu naručena je izrada projektne 
dokumentacije i pripremljena je sva potrebno dokumentacija te će se projekt prijav iti 
na raspisani javni natječaj za mjeru  7. Podmjera 7.4. , tip operacije 7.4.1. „Ulaganje 
u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja.  



Započeto je projektiranje dvorane i priprema dokumentacije za dobivanje 
građevinske dozvole za gradnju sportske dvorane u Oštarijama i pripremu za prijavu 
na otvorene javne natječaje za financiranje iz fondova EU.  

U tijeku je projektiranje NC Mihaljevići i mosta na suhom koritu rijeke Mrežnice 
i dobivanje suglasnosti od nadležnih tijeka, a koja se namjerava prijaviti za 
financiranje iz EU fondova. 

Dana 31. Srpnja 2018. Godine u Ravnoj Gori potpisan je Ugovor o  dodjeli 
bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa 
Učinkoviti ljudski potencijali, kojim nam je za provedbu projekta „POMOĆ ZAJEDNICI 
– ZAŽELI“ odobren iznos u visini 3.251.950,00 kn. Projekt će se provoditi tijekom 30 
mjesec. Tijekom provedbe projekta biti će zaposleno 15 žena koje će brinuti za 70 
korisnika starije životne dobi na području Općine Josipdol i dvije mlade osobe u 
projektnom timu kojima će biti omogućeno stjecanje novih znanja i vještina. Svakom 
korisniku biti će  dodijeljen paket u vrijednosti do 200,00 kn mjesečno za potrebe 
održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora.  

U svibnju tekuće godine izvršena je prijava projekta „ODRASTIMO SRETNO U 
POTICAJNOM OKRUŽENJU“ kojim je planiran produljeni rad našeg vrtića do 21,00 
sat, odnosno uvođenje još jedne grupe djece čime bi se omogućio upis neupisane 
djece u programe ranog predškolskog odgoja. Vrijednost projekta iznosi 
2.520.000,00 kn.  

U lipnju ove godine izvršena je prijava projekta „I STARIJI SU DIO 
ZAJEDNICE“ kojim je planirano uvođenje dnevnog boravaka za 30-tak starijih osoba 
sa našeg područja i omogućavanje prijevoza starijim osobama do liječnika. Vrijednost 
projekta iznosi 1.500.000,00 kn.  

I ove godine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodimo 
Program javnih radova u kojem je zaposleno13 osoba tijekom  6 mjeseci. Nadalje, 
isto tako redovno provodimo programe stručnog osposobljavanja i na taj način 
mladim osobama omogućimo polaganje državnog stručnog ispita i daljnje lakše 
zapošljavanje u državnim službama.  

Tijekom ljetnog razdoblja izvršeno je asfaltiranje nerazvrstanih cesta na 
području naselja Carevo Polje, a tijekom narednog razdoblja izvršiti ćemo asfaltiranje 
kroz naselje Modruški Sabljaki i dio NC u naselju Oštarije. 

Nastavljani su radovi na obnovi „Starog grada Modruša“ sukladno potpisanom 
Ugovoru sa Ministarstvom kulture. Vrijednost radova u 2018. Godine iznosi 
250.000,00 kn.  

Pred nekoliko dana održan je sastanak u prostorijama Općine Josipdol sa 
predstavnicima Hrvatskih cesta, Karlovačke Županije, Ministarstva kulture i Općine 
Josipdol na kojem je raspravljano o hitnosti obnove FONTANE ROŽIĆ  na kojem je 
načelno dogovoreno da će Hrvatske ceste do početka iduće turističke sezone urediti 
odmorište Rožić osim obnove Fontane, koja je spomenik kulture.  

U Sklopu istog sastanka i nekoliko dana prije, sa Hrvatskim cestama 
dogovoreno hitno rješavanje problematike odvodnje na dijelu DC 42, od ulaska u 
Vrtlarsku ulicu do sjedišta općine , kao i ispred škole i Dječjeg vrtića kao i dijela 
Kolodvorska i Karlovačke ulice i kod poslovne zgrade u Oštarijama.  

U svibnju 2018. Godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju obnove zgrade 
društvenog doma u Vojnovcu u iznosu 200.000,00 kn. Proveden je postupak javne 
nabave i odabran izvođač radova. Tijekom ove faze radova planira se zamijeniti 
krovište  i stolarija na zgradi doma.  



U svibnju 2018, godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog 
razvoja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma u 
vrijednosti 250.000,00 kn. Započele su aktivnosti na pripremi projekta.  

Nažalost, bez obzira na sva obećanja još uvijek nismo dobili Uporabnu 
dozvolu za Vodovod Modruš. Tehnički pregled bio je zakazan za 3. Svibnja 2018. 
Godine ali su na tehničkom pregledu utvrđeni nedostaci od strane predstavnik MUP-
a i Sanitarne inspekcije. Tijekom ljetnog razdoblja radilo se je otklanjanju nedostataka 
i prikupljanju suglasnosti za izgradnju vodovoda kako bi se konačno dobila Uporabna 
dozvola i izgrađeni vodovod predao na upravljanje poduzeću „Vodovod i 
kanalizacija“.  Ponovno uzorkovanje vode zakazano je za 11. Rujna 2018. Godine 
zbog problematike rješenja imovinsko pravnih odnosa u usklađenosti zemljišnih 
knjiga Općina Josipdol pristupila je žurnom upisu NC Javorovica.   

Nažalost, desila nam se ružna situacija oko odustajanja od natjecanja našeg 
nogometnog kluba NK Josipdol gdje smo bili izloženi medijskim raspravama ali 
Općina Josipdol je u interesu i razvoja sporta i sportske kulture ukazivala da bi u 
našim klubovima trebali sudjelovati stanovnici Općine Josipdol i interes je bavljenja 
sportom, a ne rezultati klubova. Nažalost, drukčija vizija rukovodstva kluba dovela 
nas je u situaciju da klub dugogodišnjom sportskom tradicijom i izgrađenim sportskim 
objektima dolazi u situaciju propadanja. Općina Josipdol izvršiti će detaljnu analizu 
financijskog poslovanja kluba i protiv odgovornih uslijediti će sankcije.  

Za rekonstrukciju mrtvačnice u Oštarijama izradili smo svu potrebnu 
dokumentaciju i predali zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. 

 
Trenutno radimo na izgradnji spomenika hrvatskim braniteljima kod škole u 

Josipdolu koji planiramo svečano otvoriti dana 8. listopada 2018. godine.  
 

 
 
 
 

Načelnik: 
 

Zlatko Mihaljević, ing.građ.  
 
 
 
 
 


