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OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE JOSIPDOL

IZVJEŠĆE
OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADU
U RAZDOBLJU OD RUJNA 2018. DO SVIBNJA 2019. 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: 16/2013, 14/2017, 07/2018) podnosim izvješće o svom radu
u razdoblju od rujna 2018. godine do travnja svibnja 2019. godine
Nastavno na započeti način izvješćivanja baziran na realizaciji predizbornog
programa i zadanim ciljevima radikontinuiteta i lakšeg praćenja izvješćujem kako
slijedi;
U proteklom periodu održane su tri sjednice Općinskog vijeća na kojoj su
donesene Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na
koji smo dobili suglasnost Vlade RH, Proračun za 2019. godinu, odluke o
komunalnoj naknadi koje se nisu mijenjale 15 godina i više, Odluka o mjerama za
sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada te Odluka o izmjenama i dopunama
UPU Vojarne II u Oštarijama radi izgradnje reciklažnog dvorišta.
U razdoblju od prošlog izvješća dobivena je građevinska dozvola za izgradnju
Dječejg vrtića Josipdol i u utorak će nam biti dostavljena Izvedbena dokumentacija,
Glavni projekt i troškovnik. Izradu tehničke dokumentacije financirala je Karlovačka
Županija u iznosu od 300.000,00 kn. Projekt je prijavljen zamjeru 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. Ocijenjen je maksimalnim
brojem bodova ali odbijen iz razloga što cijena investicije je prelazila maksimalni
iznos sredstava koji se može dodijeliti, odnosno 9.3 miliona kuna.
Na isti natječaj prijavljen je i projekt Rekonstrukcije DVD Oštarije koji se nalazi
na 360. mjestu liste APPR-a . Projekt je prijavljivan ispred Općine Josipdol. Kod
provedbe ovog projekta stalno je prisutna problematika vlasništva okolnog zemljišta i
stvaraju se nepotrebne tenzije prema Općini i školi Josipdol od strane predsjednika
DVD-a Oštarije. Općina Josipdol je u otvorenom sudskom postupku već 10 i više
godina oko utvrđivanja vlasništva i pravnih slijednika cjelokupne imovine na tom
prostoru. Nažalost, Općina ne može utjecati na sporost i sudske odluke. Općina
Josipdol nastoji da se riješi vlasništvo zemljišta oko DVD Oštarije te se prostor uredi
i obnovi u potpunosti bez obzira u čijem vlasništvu bio, Općine ili DVD-a, a ne u
privatnom vlasništvu osoba koje to nisu ničim zaslužile. Troškove vođenja
dosadašnjeg sudskog postupka snosila je Općina Josipdol. Isto tako i nadalje snositi
će troškove sudskog postupka oko utvrđivanja vlasništva i sređivanja imovinsko
pravnih odnosa.
Predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za gradnju školske
sportske dvorane u Oštarijama i u završnoj je fazi priprema tehničke dokumentacije.
Očekuje se dobivanje građevinske dozvole do početka srpnja 2019. godine. U tijeku
je rješavanje imovinsko pravnih odnosa između Općine i Karlovačke Županije radi
utvrđivanja vlasništva, a sve vezano na dobivanje građevinske dozvole za izgradnju
školske sportske dvorane.
Dovršeno je projektiranje NC Mihaljevići i mosta na suhom koritu rijeke
Mrežnice i podneseni su zahtjevi za izdavanje građevinske dozvole. Zadnje poplave
su dokaz da je izgradnja mosta na suhom koritu rijeke Mrežnice nužna jer se kod
novog režima izlijevanja Mrežnice onemogućuje pristup cjelokupnom dijelu naselja
Mihaljevići, farmi i poduzetničkoj zoni „Vojarna II“ u Oštarijama.
Prema najavi u zadnjem izvješću sklopljen je ugovor i u završnoj fazi je izrada
tehničke dokumentacije za Vatrogasni dom u Josipdolu.
Kod izgradnje kotlovnice na biomasu kod škole u Josipdol imamo otvoreni
spor zbog nedobivanja građevinske dozvole, a sve radi loše izrađenog projekta te je
za pretpostaviti da ćemo uskoro morati pokrenuti sudski postupak protiv izrađivača
projektne dokumentacije, tvrtke Enerkon iz Zagreba. Općina Josipdol je vratila
sredstva Fondu za zaštitu okoliša u iznosu od 250.000,00 kn, a sve zbog
nedobivanja građevinske dozvole u roku. Zbog neriješenih obveza prema Fondu bili
smo onemogućeni u prijavljivanju drugih projekata.
Dana 1. listopada 2018. godine započet je projekt „POMOĆ ZAJEDNICI –
ZAŽELI“ na veliko zadovoljstvo naših sumještana starije životne dobi, a sve prema
opisu iz zadnjeg izvješća.
Dana 19. Studeni 2018. godine u Pakracu potpisali smo Ugovor o dodjeli
sredstava za provedbu projekta
„ODRASTIMO SRETNO U POTICAJNOM
OKRUŽENJU“ kojim se u našem vrtiću uveo poslijepodnevni rad vrtića do 21,00 sat
čime je omogućen upis još 15-tero djece u programe vrtića i organizirane 4 igraonice

u kojima sudjeluje veliki broj djece. Na međunarodni dan obitelji, 15. Svibnja 2019.
Godine, održano je predstavljanje projekta, u nazočnosti velikog broja djece i roditelja
te predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi i Karlovačke Županije.
Projekt „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 je u tijeku ocjenjivanja i još nemamo nikakvu
informaciju.
I ove godine u suradnji sa zavodom za zapošljavanje odobren nam je Program
javnih radova u kojem će biti zaposleno 10 osoba tijekom 6 mjeseci.
Nastaviti će se radovi na obnovi „Starog grada Modruša“ sukladno potpisanom
Ugovoru sa Ministarstvom kulture. Vrijednost radova u 2019.
godini iznosi
220.000,00 kn. Obnova starog grada Modruša je dio projekta Karlovačke Županije
„Dodiri civilizacija“ kojim se planira obnova svih starih gradova na području naše
županije i stavljanje u turističku funkciju. U prosincu je Općina Josipdol dobila Stari
grad Modruš na dugogodišnje korištenje i upravljanje.
Dovršena je obnova zgrade Doma u Vojnovcu prema potpisanom Ugovoru sa
Ministarstvom regionalnog razvoja i uz sufinanciranje Općine Josipdol. Obnovljeno je
krovište zgrade, postavljenja vanjska stolarija, uređene elektroinstalacije i u
potpunosti uređen unutrašnji prostor, izuzev podova.
Za Vodovod Modruš dobivena je uporabna dozvola i u tijeku su pregovori i
potpisivanje Ugovora oko preuzimanja vodovoda od Općine Brinje i Komunalne tvrtke
općine Brinje i prijenosa na Općinu Josipdol, odnosno Vodovodu i kanalizacija Ogulin
sukladno zakonskim propisima. U tijeku su pripreme oko izgradnje sekundarnog
cjevovoda i priključenja na vodovodnu mrežu. Sukladno poznatoj problematici
izdašnosti vrela sa kojeg se snadbjeva vodovod Brinje i vodovod Trojvrh Općini
Josipdol odobreni su iznosi od po 200.000,00 kn (za svaki) za izradu projektne
dokumentacije za spajanje vodovoda Modruš na Modrušku Munjavu i spajanje
vodovoda Trojvrh na vodovod Cerovnika. U tijeku je žurna priprema dokumentacije.
Dovršili smo izgradnju spomenika hrvatskim branitelja kod škole u Josipdolu i
uredili cjelokupni prostor ispred škole i Dječjeg vrtića u sklopu kojeg je riješen
problem odvodnje oborinskih voda na tom prostoru, a koji je bio neodrživo stanje.
Nažalost, zbog opstrukcije naše Udruge branitelja i traženja promjene izgleda
spomenika kad je on bio u potpunosti dovršen izostala je najavljena svečanost
otvaranja. Spomenik je dovršen, u sklopu dana Općine i blagdana Svetog Josipa
blagoslovljen i svatko dobronamjeran može se u svako doba pokloniti svim poginulim
i umrlim hrvatskim braniteljima i žrtvama domovinskog rata koji su svoje živote
ugraditi u temelje naše države Hrvatske.
U predstojećem ljetnom razdoblju očekuju nas veliki građevinski radovi;
1. Izgradnja školskog igrališta u Josipdol za koji smo potpisali Ugovor sa
Ministarstvom regionalnog razvoja na iznos od 400.000,00 kn.
2. Nastavak uređenja zgrade u Oštarijama koju smo otkupili, uredili krovište i
međukatnu konstrukciju. Slijedi uređenje fasade, građevinske stolarije,
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postavljanje elektroinstalacija i uređenje okoliša. Za nastavak uređenja
dobili smo 300.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja
Izgradnja dječjeg igralištu u parku između mostova u Oštarijama za koje je
gotova projektna dokumentacija. Igralište ćemo graditi vlastitim
proračunskim sredstvima
Uređenje centra Josipdola koje obuhvaća izmještanje oštećenog
spomenika.
Uređenje kotlovnice u školi u Josipdolu koja je dotrajalom stanju u
dogovoru sa Županijom Karlovačkom, a u sklopu preuzimanja objekata
starih škola Modruška Munjava i Modruš.
Postavljanje pristupnih točki za omogućavanje besplatnog interneta u
centrima naselja Josipdol i Oštarije za koji smo dobili sredstva Europske
komisije u projektu WiFi4EU u iznosu od 15.000 EUR.

Općina Josipdol bila je prisiljena ponoviti natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta
zbog nerazumno visokih ponudbenih cijena i sredinom idućeg tjedna se nadamo da
će se stvoriti preduvjeti za odabir izvođača radova i početkom idućeg mjeseca
započeti radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, za koje će morati biti sazvana
sjednica Općinskog vijeća
Dana 18. Veljače 2019. Godine u Josipdolu je održan Kolegij župana kojom prilikom
je napravljena prezentacija o projektima i aktivnostima Općine Josipdol.
Svi ostali detalji i aktivnosti uključeni su kroz Izvješće Jedinstvenog upravnog odjela i
Pročelnice.
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