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Projekti Općine Josipdol u 2018. Godini  

JLS Vrsta ulaganja Iznos Izvor 

Općina Josipdol Izrada Spomen obilježja u Josipdolu 300.000,00 Proračun Općine Josipdol i Državni Proračun- Ministarstvo branitelja u iznosu 
60.000,00 kn, a temeljem prijave na raspisani javni poziv Ministarstvu 
branitelja za izgradnju spomenika Hrvatskim braniteljima – Projekt je dovršen 
u 2018. Godini. Izvršeno iz Proračuna 96.179,60 

Općina Josipdol Izgradnja Spomen obilježja na Pitomom Javoru 0,00 Proračun Općine Josipdol ili neko drugo Državno tijelo. Za provedbu Projekta 
potrebno je izdvojiti znatna sredstva te Projekt trebaju sufinancirati susjedne 
JLS I Ministarstvo. Za provedbu Projekta je potrebno izraditi Idejno rješenje i 
ishoditi sve potrebne dozvole. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Osnivanje gruntovnih knjiga k.o. Modruš  15.000,00 Proračun Općine Josipdol – Projekt je u potpunosti dovršen. Izvršeno iz 
Proračuna 12.780,51 kuna 

Općina Josipdol Osnivanje gruntovnih knjiga k.o. Josipdol 5.000,00 Proračun Općine Josipdol ili drugi izvori. Zbog nesređenog imovinskog stanja 
te vođenja knjiga po katastarskom i gruntovnom stanju koje u većini slučaja 
nisu usklađene potrebno je uz k.o. Josipdol staviti i sve druge k.o. na području 
Općine Josipdol izvan snage i provesti novi postupak osnivanja knjiga prema 
podacima iz katastra. Projekt je od izuzetne važnosti za općinu kao i za sve 
njene stanovnike, posebice zbog prijave na EU projekte. Izvršeno iz Proračuna 
0,00 kuna 

Općina Josipdol Kupnja građevinskog zemljišta  100.000,00 Proračun Općine Josipdol – Općina Josipdol ima potrebu otkupljivati zemljište 
za potrebe prijave za financiranje projekata iz EU fondova. Izvršeno iz 
Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Održavanje i nasipavanje nerazvrstanih cesta  300.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol iz vlastitih sredstava od 
komunalne naknade vrši redovito nasipavanje nerazvrstanih cesta koje nisu 
asfaltirane. Izvršeno iz Proračuna 217.533,47 kuna 

Općina Josipdol Održavanje javne rasvjete i energije za javnu 
rasvjetu 

680.000,00 Proračun Općine Josipdol iz sredstava komunalne naknade. Općina Josipdol 
redovito održava javnu rasvjetu na svom području i podmiruje troškove 
električne energije.  Izvršeno iz Proračuna 549.000,00 kn.  

Općina Josipdol Izgradnja javne rasvjete (blagdansko kićenje) 80.000,00 Proračun Općine Josipdol iz sredstava komunalne naknade. Izvršeno iz 
Proračuna. Izvršeno iz Proračuna 61.765,99 kuna 

Općina Josipdol Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 770.000,00 Proračun Općine Josipdol i iz sredstava Hrvatskih cesta. Općina Josipdol je 
prema Hrvatskim cestama podnijela zahtjev za podmirenje troškova zimske 
službe do 15. Travnja 2018. Godine u iznosu 523.026,70 kuna. Iz sredstava 
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Hrvatskih cesta Općini Josipdol odobren je iznos od 212.828,12 kuna. Razlika 
je podmirena iz poreznih prihoda Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 
594.223,40 kuna 

Općina Josipdol Uređenje javnih površina  360.000,00 Proračun Općine Josipdol ili drugi izvori. Općina Josipdol je na raspisani javni 
poziv Ministarstva turizma prijavila dva projekta uređenja javnih površina i to 
uređenje javne površine u centru Josipdola te uređenje prostora u centru 
Oštarija uz suho korito rijeke Mrežnice. Sredstva za prijavljene projekte nisu 
odobrena. Općina Josipdol prema proračunskim mogućnostima financira 
uređenje javnih površina. Za održavanje javnih površina tijekom 2018. 
Godine, utrošeno je 98.031,94 kuna.  

Općina Josipdol Nabava opreme  10.000,00 Proračun Općine Josipdol –  za potrebe redovnog održavanja. Općina Josipdol 
iz proračunskih sredstava nabavlja kosilice i sličnu opremu. Za nabavu 
opreme tijekom 2018. Godine utrošeno je 2.099,00 kuna. 

Općina Josipdol Nabava strojeva 25.000,00 Proračun Općine Josipdol - Općina Josipdol je tijekom 2018. Godine prijavila 
Projekt nabave opreme potrebne za održavanje javnih površina i to radnog 
stroja – traktora sa potrebnom opremom (malčer, ralica, posipač, i dr.), na 
raspisani javni poziv Ministarstva graditeljstva kao i manjeg teretnog vozila, 
što je neophodno u svakodnevnom radu Općine Josipdol. Sredstva za 
financiranje radnog stroja nisu odobrena. Izvršeno iz Proračuna 23.368,00 
kuna 

Općina Josipdol Postavljanje video nadzora 25.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol na javnim površinama i na 
objektima u vlasništvu općine postavlja video nadzor radi zaštite imovine i 
sprečavanja kaznenih djela. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Postavljanje autobusnih nadstrešnica 10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol iz vlastith sredstava na 
autobusnim stajalištima postavlja autobusne nadstrešnice.  Izvršeno iz 
Proračuna 4.300,00 kuna 

Općina Josipdol Izrada geodetskih elaborata za upis 
nerazvrstanih cesta 

55.000,00 Proračun Općine Josipdol. Za potrebe sređivanja imovinsko pravnih odnosa i 
upisa nerazvrstanih cesta u imovinu Općine Josipdol, Općina Josipdol je 
primorana sukladno Zakonu o cestama izrađivati elaborate o izvedenom 
stanju nerazvrstanih cesta. Troškovi izrade elaborata iznose cca 2.000,00 po 
kilometru nerazvrstane ceste. Troškovi se u potpunosti podmiruju iz 
Proračuna Općine Josipdol  

Općina Josipdol Asfaltiranje nerazvrstanih cesta  500.000,00 Proračun Općine Josipdol. Troškovi asfaltiranja u potpunosti se financiraju iz 
Proračuna Općine Josipdol. Općina Josipdol je na raspisani javni poziv iz 
PORLZ prijavila Projekt za sufinanciranje nerazvrstane ceste Medvedi, 
Modruš i prilaza OŠ Josipdol. Općini Josipdol nisu odobrena sredstva. Općina 
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Josipdol se je i ranijih godina prijavljivala projekte asfaltiranja nerazvrstanih 
cesta, ali nije iz nama nepoznatih razloga ostvarivala potpore iz Proračuna 
RH. Izvršeno iz Proračuna 207.713,02 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja nerazvrstane ceste Mihaljevići  280.000,00 Proračun Općine Josipdol i pomoći EU. Općina Josipdol planira izgradnju 
nerazvrstane ceste Mihaljevići kao i mosta na predmetnoj NC prijaviti za 
financiranje iz EU fondova. Za potrebe prijave na raspisani natječaj Općina 
Josipdol iz vlastitih proračunskih sredstava priprema projektnu 
dokumentaciju. Za izradu projektne dokumentacije Općina Josipdol izvršila je 
prijavu na raspisani javni poziv Ministarstva graditeljstva, ali nije ostvarila 
potporu. Izvršeno iz Proračuna 88.750,00 kuna 

Općina Josipdol Rekonstrukcija mrtvačnice Oštarije 50.000,00 Proračun Općine Josipdol. Za potrebe dobivanja građevinske dozvole Općina 
Josipdol je iz vlastitih sredstava izradila projektnu dokumentaciju, a za 
gradnju/rekonstrukciju planira se prijaviti na raspisani javni poziv. Izvršeno iz 
Proračuna 18.000,00 kuna 

Općina Josipdol Rekonstrukcija mrtvačnice Josipdol 10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Za potrebe dobivanja građevinske dozvole Općina 
Josipdol  iz vlastitih sredstava izrađuje  projektnu dokumentaciju, a za 
gradnju/rekonstrukciju planira se prijaviti na raspisani javni poziv. Izvršeno iz 
Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Uređenje groblja 60.000,00 Proračun Općine Josipdol i sredstva grobne naknade. Općina Josipdol svake 
godine nastoji u grobljima na području Općine Josipdol (kojih ima 11) 
poboljšati infrastrukturu na istima. Redovno se vrši održavanje površina na 
područjima groblja. Izvršeno iz Proračuna 2.720,45 kuna 

Općina Josipdol Odvodnje oborinskih voda u naselju Josipdol 50.000,00 Proračun Općine Josipdol. Za izgradnju oborinske odvodnje u Josipdolu kod 
škole Josipdol u Karlovačkoj ulici zatraženo je sufinanciranje od Hrvatskih 
cesta, ali nije odobreno. Općina Josipdol  je prilikom uređenja prilaza škole 
Josipdol i izgradnje spomenika Hrvatskim braniteljima vlastitim sredstvima 
uredila dio odvodnje u Karlovačkoj ulici.  Izvršeno iz Proračuna 87.633,01 
kuna 

Općina Josipdol Sustav civilne zaštite 257.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol redoviti financira iz Proračuna 
Općine Josipdol djelovanje Dobrovoljnih vatrogasnih društava Josipdol i 
Oštarije. U sustavu civilne zaštite iz proračuna općine Josipdol vrši se redovito 
financiranje rada Crvenog križa Ogulin  i Hrvatske gorske službe spašavanja.  
Izvršeno iz Proračuna 213.251,28 kuna 

Općina Josipdol Održavanje vodovoda Trojvrh 70.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol već dulji niz godina održava 
predmetni vodovod, otklanja kvarove i podmiruje troškove električne 
energije te dovozi vodu tijekom sušnog razdoblja. Tijekom prošle godine za 
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potrebe tog vodovoda izgradili smo klorinator i napravili snimku izvedenog 
stanja vodovoda. Zbog nedostatka financijskih sredstava u našem proračunu 
nije naručen elaborat za upis predmetnog vodovoda u katastarske i zemljišne 
knjige. Troškovi održavanja vodovoda iznose godišnje oko 70.000,00 kn. 
Održan je  sastanak sa poduzećem Vodovod i kanalizacija d.o.o. na kojem je  
razmotrena mogućnost rješavanje problematike vodovoda i došli smo do 
zaključka da je jedini način rješavanja navedenog problema spajanje 
predmetnog vodovoda na postojeći izgrađeni vodovod Cerovnik za što je 
potrebno izraditi projekte. Svi troškovi održavanja vodovoda podmiruju se iz 
Proračuna Općine Josipdol. Tijekom kolovoza ove godine popisani su korisnici 
vodovoda na području Općine Josipdol i Općine Plaški. Popisom je utvrđeno 
da 60 % stanovnika ( 40  kućanstva)  sa područja Općine Josipdol  i 40 % 
stanovnika (24 kućanstva)  sa područja Općine Plaški koriste predmetni 
vodovod. Izvršeno iz Proračuna 49.91,06 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja spojnog cjevovoda Trojvrha i 
Cerovnika 

20.000,00 Proračun Općine Josipdol. Za potrebe rješavanja problematike održavanja 
vodovoda Trojvrh i spajanje vodovoda Trojvrh na izgrađeni vodovod Cerovnik 
potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju potrebnu za financiranje iz 
sredstava Hrvatskih voda, a putem poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. 
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Održavanje vodovoda Modruš 90.000,00 Proračun Općine Josipdol. Zbog dugogodišnje problematike nemogućnosti 
dobivanja uporabne dozvole za vodovod Modruš (2013.-2018.god) Općina 
Josipdol za stanovnike naselja Modruš podmiruje troškove vode na 
izgrađenom hidrantu za opskrbljivanje vodom stanovnika naselja Modruš. Uz 
troškove vode koji se podmiruju vodovodu Brinje podmiruju se i troškovi 
sanacije kvarova. Planira se krajem ove godine preuzimanje vodovoda od 
strane poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin. Izvršeno iz Proračuna 
67.173,37 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja sekundarne mreže vodovoda 
Modruš 

150.000,00 Proračun Općine Josipdol. Na području naselja Modruš sredstvima iz 
programa EIB II izgrađen je magistralni vod vodovoda Modruš koji je spojen 
na vodospremu za vodosnabijevanje tunela Mala Kapela. Za potrebe 
vodosnabijevanja kućanstava u naselju Modruš potrebno je izgraditi 
sekundarnu vodovodnu mrežu.  
Izvršeno iz Proračuna 30.238,01 kuna 

Općina Josipdol Održavanje vodovoda Vojnovac 20.000,00 Proračun Općine Josipdol.  Na području Općine Josipdol, u dijelu naselja 
Vojnovac prolazi dio vodovodne mreže čije se snabijevanje vrši iz 
vodospreme Dretulja Plaški. Zbog starosti vodovodne mreže nastaju česti 
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kvarovi pa se popravak kvarova na dijelu vodovoda koji prolazi Općinom 
Josipdol financira iz Proračuna Općine Josipdol.  
Izvršeno iz Proračuna 13.014,63 kuna 

Općina Josipdol Aglomeracija Josipdola 10.000,00 Pomoć EU. U 2016. godini provođenjem projekta odvodnje užeg dijela centra 
Josipdola  u potpunosti je riješen problem užeg centra. U 2017. godini izvršili 
smo geodetska snimanja dijela D-23, D-42 i ŽC-4255 sa izradom podloga za 
uknjižbu i projektiranje, kako preduvjet rekonstrukcije ceste, rješenja 
odvodnje fekalnih i oborinskih voda na širem području Općine u koordinaciji 
sa Hrvatskim cestama i Županijskom upravom za ceste. Općina Josipdol 
prema preuzetim obavezama i direktivama EU mora riješiti pitanje odvodnje 
do 2023. godine. U tom pogledu smo u koordiniranim aktivnostima zajedno s 
nadležnim pouzećem „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Ogulin i Hrvatskim 
vodama na zajedničkom projektu „Aglomeracija Josipdola“. Na zadnjem 
sastanku u Hrvatskim vodama naš pristup procijenjen je više nego dobrim 
obzirom na planiranu provedbu projekta. 
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Projekt POMOĆ ZAJEDNICI - ZAŽELLI 570.000,00 Pomoć EU. Općina Josipdol je prijavila Projekt „POMOĆ ZAJEDNICI – ZAŽELI“ 
za financiranje iz OP učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je odobren i provodi 
se od 1. Kolovoza 2018. Godine i traje 30 mjeseci (2018.-2021. godine) U 
Projektu je zaposleno 15 žena ciljnih skupina koje brinu o 77 korisnika starije 
dobi te 2 osobe u Projektnom timu. 
 Izvršeno iz Proračuna 158.831,27 kuna 

Općina Josipdol Program javnih radova 830.000,00 Državni Proračun –HZZ. Općina Josipdol unatrag 5 godina redovito svake 
godine provodi program Javnih radova u kojima  je zaposleno od 15 do 20 
osoba. Program je izuzetno učinkovit jer aktivira nezaposlene osobe, 
posebice osobe iz sustava Socijalne skrbi. Izvršeno iz Proračuna 452.094,4100 
kuna 

Općina Josipdol Financiranje produženog boravka  120.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol unatrag nekoliko godina, a 
temeljem iskazane potrebe roditelja financira produženi boravak u školama 
na svom području u Josipdolu i u Oštarijama.  
Izvršeno iz Proračuna 82.252,11 kuna 

Općina Josipdol Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih 
učenika 

40.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol unatrag nekoliko godina 
sufinancira razliku prijevoza u iznosu 25% cijene karte za učenike srednjih 
škola sa područja Općine Josipdol. Prijevoz učenika srednjih škola je u 
potpunosti besplatan za sve učenike sa područja Općine Josipdol. 
Izvršeno iz Proračuna 28.069,34 kuna 
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Općina Josipdol Nabavka opreme za potrebe škole 10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Zbog nedovoljnih financijskih sredstava koje naša 
škola dobiva od Osnivača radi poboljšanja uvjeta u školstvu i lakše održavanje 
nastave Općina Josipdol pomaže školi u nabavi opreme. Izvršeno iz Proračuna 
3.467,50 kuna 

Općina Josipdol Uređenje školskih zgrada 30.000,00 Proračun Općine Josipdol. Zbog nedovoljnih financijskih sredstava koje naša 
škola dobiva od Osnivača radi poboljšanja uvjeta u školstvu i lakše održavanje 
nastave Općina Josipdol pomaže školi u obnovi i uređenju školskih zgrada.  
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Financiranje stipendija i školarina 20.000,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Obnova Starog grada Moduš 260.000,00 Državni Proračun. Republika Hrvatska je vlasnik nepokretnog kulturnog dobra 
Stari grad Modruš za koji temeljem godišnje prijave na raspisan javni poziv 
Ministarstva kulture odobrava neznatan iznos za obnovu Starog grada. Zbog 
povijesne važnosti Modruša smatramo da bi za obnovu trebalo izdvojiti 
znatna sredstva – jednokratna kako bi se Stari grad obnovio i spriječilo 
njegovo daljnje urušavanje.Za obnovu Starog grada pripremljen je sva 
potrebna dokumentacija te je ostala isključivo građevinska sanacija.  
Izvršeno iz Proračuna 256.627,13 kuna 

Općina Josipdol Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić u 
Modrušu 

0,00 Državni Proračun i Proračun Hrvatskih cesta. Fontana Rožić je nepokretno 
kulturno dobro koja se nalazi uz državnu cestu Josipdol – Senj. Fontana Rožić 
je odmorište uz cestu koje je potrebno hitno obnoviti. U rujnu 2018. Godine 
održan je sastanak predstavnika Općine, Županije, Hrvatskih cesta i 
Konzervatora gdje je dogovoreno da će Hrvatske ceste obnoviti potporni zid i 
veći dio odmorišta osim obnove Fontane s obeliskom. Obnova Fontane Rožić, 
kojoj je potrebno hitno pristupiti iznosi cca 500.000,00 kuna. Izvršeno iz 
Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Arheološki park Modruš - Viničica 0,00 Državni Proračun ili EU sredstva. Općina Josipdol za izgradnju arheološkog 
parka izradila je Studiju izvodljivosti. Predmetnom Studijom planirano je 
povezivanje arheoloških istraživanja na Viničici i povijesti Starog grada 
Modruša kao i obnove starih zgrada (zgrada šumarije, zgrada žandarmerije) u 
Modrušama. Projekt je planiran za studijske posjete učenika i studenata iz 
cijelog svijeta. Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva turizma, ali isti 
nije odobren. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Uređenje crkvenih objekata 10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol redovito, skromnim financijskim 
sredstvima sudjeluje u obnovi brojnih crkvenih objekata na području Općine 
Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 10.000,00 kuna 

Općina Josipdol Uređenje crkve u Josipdolu 30.000,00 Proračun Općine Josipdol. Crkva Svetog Josipa u Josipdolu je Spomenik 
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kulture koji godinama nije obnavljan. U obnovi crkve ne sudjeluje 
Ministarstvo kulture, već se objekt obnavlja od strane vjernika i biskupije uz 
pomoć Općine Josipdol. Tijekom ove godine obnovljeno je krovište crkve i 
uređen zvonik. Obnova krovišta iznosila je 339.709,13 kuna. Za obnovu  
obnovu fasade crkve i statičku sanaciju crkve potrebno je izdvojiti još 
800.000,00 kuna.  Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Poticanje razvoja poljoprivrede 111.500,00 Proračun Općine Josipdol.  Općina Josipdol redovito financira Programe za 
poticanje razvoja poljoprivrede posebice umjetno osjemenjivanje goveda. 
Izvršeno iz Proračuna 22.550,00 kuna 

Općina Josipdol Prostorno planiranje  20.00,00 Državni Proračun. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Plan gospodarenja otpadom 25.00,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Obilježavanje naselja i ulica na području 
Općine Josipdol 

10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Izrada Projekata za javne potrebe razvoja 
Općine Josipdol 

50.000,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Postavljanje turističke signalizacije 10.000,00 Proračun Općine Josipdol.  Za potrebe provođenja cjelovitog Projekta 
postavljanja turističke signalizacije potrebno je izraditi prometni projekt i 
postaviti kompletnu turističku signalizaciju. Projekt je prijavljen na raspisani 
javni poziv Hrvatske turističke zajednice, ali isti nije odobren. Vrijednost 
Projekta iznosi 100.000,00 kuna. Izvršeno iz Proračuna 11.937,50 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja tržnice lokalnih proizvoda 10.000,00 Proračun Općine Josipdol.  Na području Općine Josipdol nema izgrađene 
tržnice kao niti prostora na kojem bi se mogla izgraditi tržnica za prodaju 
lokalnih proizvoda. Izgradnja tržnice planirana je uz nedavno otkupljeni i 
djelomično obnovljeni objekt u Oštarijama. Za nastavak obnove objekta u 
Oštarijama tražena su sredstva iz Programa PORLZ, ali nisu odobrena. 
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Sufinanciranje Projekata Turističke zajednice 10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta 110.000,00 Proračun Općine Josipdol ili EU sredstva. Općina Josipdol je tijekom svibnja 
izvršila prijavu na poziv wifi 4 EU koji je poništen. Tijekom studenog na 
ponovno raspisani poziv po principu „najbrži prst“ ponovljeno je izvršena 
prijava. Projektom se planira uvođenje besplatnog širokopojasnog interneta 
u centrima naselja Josipdol i Oštarije. Vrijednost Projekta iznosi 100.000,00 
kuna.  Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Postavljanje pametnih klupa 0,00 Proračun Općine Josipdol. Projekt je prijavljen za financiranje na raspisani 
javni poziv Hrvatske turističke zajednice. Projektom je planirano nabav 
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pametnih klupa koje bi se postavile na odmorištima uz državne ceste 
(Fontana Rožić, Oštarije uz Marmontov most, centar Josipdola), ali Projekt 
nije odobren- Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza 110.000,00 Proračun Općine Josipdol i ostale pomoći.  Za potrebe izgradnje nogostupa 
Općina Josipdol je tijekom 2017. Godine izvršila snimanje državnih cesta i 
županijske ceste na području Općine Josipdol, a radi upisa predmetnih cesta 
sukladno Zakonu o javnim cestama i kasnijeg lakšeg projektiranja i rješavanja 
imovinsko pravnih odnosa. Izradu projektno tehničke dokumentacije za  
izgradnju nogostupa i biciklističkih staza, Općina Josipdol je prijavila na 
raspisani javni poziv Ministarstva graditeljstva, ali nisu dodijeljena sredstva. 
Izgradnja nogostupa i biciklističke staze je vrlo važan Projekt Općine Josipdol i 
njegovom rješavanju je potrebno hitno pristupiti sa svih državnih institucija. 
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja i opremanje turističkog centra 10.000,00 Ostale pomoći. Općina Josipdol u staroj zgradi Općine u Josipdolu namjerava 
urediti turističko informativni centar gdje bi se primjenom moderne digitalne 
tehnologije turistima i posjetiteljima prezentirala povijest naselja Općine 
Josipdol i turistički sadržaji. Projekt izrade projektne dokumentacije prijavljen 
je na raspisani poziv Ministarstva turizma te se očekuju rezultati. Vrijednost 
izrade projektne dokumentacije iznosi  cca 300.000,00 kuna. Izvršeno iz 
Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja šetnice uz potok Munjava 60.000,00 Proračun Općine Josipdol. Za potrebe izgradnje šetnice u Josipdolu uz potok 
Munjava izvršeno je tijekom ove godine geodetsko snimanje za potrebe 
izrade projektne dokumentacije. Projektom se planira izgradnja šetnice uz 
potok od nogometnog igrališta do željezničke pruge. Uz šetnicu se planiraju i 
razni sadržaji od vježbališta na otvorenom, dječjeg igrališta, poučne staze do 
uređenja hortikulture, rasvjete i postavljanje urbane opreme. Na raspisani 
javni poziv Ministarstva turizma prijavljena je izrada projektne dokumentacije 
koja iznosi cca 200.000,00 kuna. Očekuju se rezultati javnog poziva.  
 Izvršeno iz Proračuna 3.750,00 kuna 

Općina Josipdol Uređenje poslovne zgrade u Oštarijama 1.000.000,00 Proračun Općine Josipdol i Državni Proračun.  Općina Josipdol je tijekom 
2016. Godine otkupila poslovnu zgradu u Oštarijama. Na raspisani javni poziv 
tijekom 2017. Godine iz Programa PORLZ ostvarila je potporu u iznosu od 
350.000,00 kuna te je izvršena obnova krovišta zgrade i postavljanje 
armirano betonske podloge. Vrijednost radova na obnovi iznosila je cca 
600.000,00 kuna. Nastavak obnove predmetnog objekta prijavljen je za 
financiranje iz Programa PORLZ u 2018. Godini, ali isti nije odobren. Izvršeno 
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iz Proračuna 260.193,53 kuna 

Općina Josipdol Uređenje vidikovca i obiteljskog izletišta na 
Viničica 

10.000,00 Proračun Općine Josipdol.  Projekt je u fazi ideje. Izvršeno iz Proračuna 0,00 
kuna 

Općina Josipdol Izgradnja i uređenje kampa u naselju Josipdol 10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Projekt je u fazi ideje. Izvršeno iz Proračuna 0,00 
kuna 

Općina Josipdol Izgradnja poučnih staza  20.000,00 Proračun Općine Josipdol. Projekt je u fazi ideje. Izvršeno iz Proračuna 0,00 
kuna 

Općina Josipdol Izrada Strategije razvoja  0,00 Pomoći EU. Općina Josipdol je u 2017. Godini na raspisani javni natječaj za 
financiranje iz programa ruralnog razvoja prijavila izradu Strategije razvoja 
malog i srednjeg obrtništva na području Općine Josipdol. Vrijednost izrade 
Strategije iznosi 100.000,00 kuna. Projektni prijedlog Općine Josipdol je 
odbijen odlukom agencije iz razloga jer se ne radi o izradi sektorske 
strategije. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Proširenje i rekonstrukcija Dječjeg vrtića 
Josipdol 

460.000,00 Pomoći EU i ostale pomoći.  Projekt dogradnje i rekonstrukcije Dječjeg vrtića 
Josipdol je trenutno najvažniji Projekt Općine Josipdol. Za Projekt dogradnje 
izrađena je kompletna projektno tehnička dokumentacija i očekuje se 
izdavanje građevinske dozvole. Izradu projektno tehničke dokumentacije 
sufinancirala je Karlovačka županija u iznosu 304.000,00 kuna iz Razvojnog 
fonda. Projekt dogradnje i rekonstrukcija vrtića prijavljen je za financiranje iz 
EU fondova na mjeru 7.4.1. Programa ruralnog razvoja. Vrijednost Projekta 
dogradnje i rekonstrukcije vrtića iznosi 9.284.000,00 kuna. Očekuju se 
rezultati natječaja. Izvršeno iz Proračuna 223.281,25 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja vatrogasnog doma u Josipdolu 350.000,00 Pomoći EU i ostale pomoći.  U naselju Josipdol nema adekvatnog prostora za 
rad i djelovanje stožernog vatrogasnog društva DVD Josipdol. Za izgradnju 
vatrogasnog doma otkupljeno je zemljište od privatnih vlasnika tijekom 2017. 
Godine. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DVD-a Josipdol 
prijavljena je na raspisani javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja u 
jesen 2017. Godine. U proljeće 2018. Godine dobivena je odluka kojom se 
Općini Josipdol sufinancira izrada kompletne projektne dokumentacije u 
visini 90%, odnosno u iznosu 250.00,00 kuna. Projekt izgradnje DVD-a 
Josipdol planira se prijaviti na raspisane javne pozive za dodjelu sredstava iz 
EU fondova.  
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Rekonstrukcija zgrade DVD-a Oštarije 0,00 Pomoći EU. DVD Oštarije je u 2017. Godini prijavio Projekt rekonstrukcije 
zgrade DVD-a na raspisani javni natječaj za mjeru 4.4.1. iz Programa ruralnog 
razvoja. Projekt je bio odbijen zbog neriješene imovinsko pravnih odnosa i 
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vođenja sudskog spora u predmetu „Općina školska Oštarije“. U rujnu 2018. 
Godine Općina Josipdol je ponovno prijavila Projekt rekonstrukcije DVD-a 
Oštarije na mjeru 7.4.1. iz Programa Ruralnog razvoja. Vrijednost Projekta 
iznosi cca 3.500.000,00 kuna. Očekuju se rezultati natječaja. 
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Uređenje objekta NK Josipdol 250.000,00 Ostale pomoći. Objekti Nogometnog kluba Josipdol su legalizirani u postupku 
legalizacije te se planira izrada projektne dokumentacije za energetsku 
obnovu zgrade koja obuhvaća izmjenu stolarije, uređenje fasade i 
postavljanje opreme za grijanje i hlađenje prostorija. Projekt se planira 
prijaviti za financiranje iz Fonda za zaštitu okoliša. Izvršeno iz Proračuna 0,00 
kuna 

Općina Josipdol Uređenja objekta Oštarije 250.000,00 Ostale pomoći.  Objekti Nogometnog kluba Oštarije su legalizirani u postupku 
legalizacije te se planira izrada projektne dokumentacije za energetsku 
obnovu zgrade koja obuhvaća izmjenu stolarije, uređenje fasade i 
postavljanje opreme za grijanje i hlađenje prostorija. Projekt se planira 
prijaviti za financiranje iz Fonda za zaštitu okoliša. Izvršeno iz Proračuna 0,00 
kuna 

Općina Josipdol Uređenje prilaza školi Josipdol 110.000,00 Proračun Općine Josipdol. Prilaz Osnovnoj školi Josipdol bio je izrazito 
neugledan i nepristupačan. U sklopu postavljanja spomenika Hrvatskim 
braniteljima ispred zgrade škole u Josipdolu pristupilo se sa cjelovitom 
uređenju prilaza Osnovnoj školi Josipdol kojom prilikom je srušeno sve 
drveće koje je predstavljalo opasnost za učenike i izvršeno je asfaltiranje 
pristupa školi i uređenje nogostupa uz prilaz zgrade škole. Uređenjem prilaza 
djelomično je uređena i pristupna cesta za buduću kotlovnicu i zgradu 
Dječjeg vrtića. Izvršeno iz Proračuna 5.905,00 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja sportske dvorane Oštarije 300.000,00 Pomoći EU i ostale pomoći.  Područna škola u Oštarijama nema izgrađenu 
sportsku dvoranu u kojoj bi učenici škole Oštarije mogli izvoditi nastavu 
tjelesne kulture čime su onemogućeni u bavljenju sportom. Općina Josipdol 
je na raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša prijavila izradu projektne 
dokumentacije za dvoranu u Oštarijama. Vrijednost izrade projektne 
dokumentacije iznosi 300.000,00 kuna. Fond je odbio projektni prijedlog 
Općine Josipdol iz razloga što se neće pristupiti izgradnji dvorane. Općina 
Josipdol je iz vlastitih sredstava pristupila otkupu zemljišta i izradi projektne 
dokumentacije. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole te se vrše geološka 
ispitivanja. Projekt se planira prijaviti za financiranje iz EU fondova.  Izvršeno 
iz Proračuna 0,00 kuna 



2018. godina 

Općina Josipdol Izgradnja kotlovnice na biomasu kod škole 
Josipdol (povrat) 

250.000,00 Proračun Općine Josipdol i ostale pomoći.  Općina Josipdol uz zgradu škole 
planira izgraditi kotlovnicu na biomasu kojom bi se grijale zgrada škole u 
Josipdolu, zgrada vrtića, budući DVD i stambene zgrade u centru naselja 
Josipdol. Općini Josipdol odobren je iznos iz sredstava Fonda za zaštitu 
okoliša u iznosu od 200.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije. 
Općina Josipdol je izradila projektnu dokumentaciju i podnijela zahtjev za 
izdavanje građevinske dozvole, ali istu nije mogla riješiti zbog neriješenih 
imovinsko pravnih odnosa sa RH. Navedena problematika je riješena tek u 
svibnju 2018. Godine i očekuje se dobivanje građevinske dozvole. Vrijednost 
izgradnje kotlovnice iznosi cca 5.000,000,00 kuna. Izgradnja iste planira se 
prijaviti za financiranje iz Fondova. Problematika je što Fond iz razloga što 
nije pokrenuta gradnja kotlovnice pokrenuo postupak povrata sredstava od 
Općine Josipdol za izradu projektne dokumentacije. Spor još uvijek nije 
razriješen.  Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Obnova zgrade škole u Modrušama 0,00 Ostale pomoći. U školskoj zgradi u Modrušama od jeseni 2018. Godine ne 
održava se nastava zbog nedostatka djece. Škola Modruš je u vlasništvu 
Karlovačke županije. Općina Josipdol izvršila je procjenu građevinske 
vrijednosti škole Modruš i podnijela zahtjev Karlovačkoj županiji za otkup 
škole. Za obnovu škole sačinjen je Projekt i troškovnik obnove škole koja se 
planira obnoviti za javne potrebe stanovnika naselja Modruš (obnoviti 
krovište, stolariju, fasadu te urediti unutrašnjost zgrade). Projekt je prijavljen 
za financiranje iz PORLZ za obnovu kulturne baštine jer se škola nalazi u 
zaštićenoj zoni oko Starog grada Modruša i neposredno uz crkvu Svetog 
Antona. Očekuju se rezultati natječaja. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Obnova bivše školske zgrade u Cerovniku 50.000,00 Proračun Općine Josipdol i Državni Proračun. Općina Josipdol je tijekom 
2016. Godine u Programu javnih radova, vlastitim proračunskim sredstvima 
obnovila unutrašnjost zgrade škole u Cerovniku koji se koristi za javne 
potrebe stanovnika naselja Cerovnik. Tijekom 2017. Godine obnovljena je u 
potpunosti škola Cerovnik (izmijenjeno krovište, izmijenjena stolarija, 
postavljena nova fasada) iz Programa  PORLZ iz kojega je Općini Josipdol 
odobreno 400.000,00 kuna. Projekt je u potpunosti završen.  Izvršeno iz 
Proračuna 47.838,87 kuna 

Općina Josipdol Obnova bivše školske zgrade u Modruškim 
Sabljacima  

20.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol je vlastitim proračunskim 
sredstvima sanirala dio urušene školske zgrade u Modruškim Sabljacima 
(oštećena i uništena tijekom Domovinskog rata) na način da je dio zgrade 
srušen, a dio zgrade u potpunosti obnovljen. U obnovljenom dijelu zgrade 
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postavljena je konstrukcija koja održava statiku zgrade, postavljena nova 
stolarija, postavljeno novo krovište te u potpunosti uređena unutrašnjost 
prostora. Zgrada je predana na korištenje stanovnicima naselja Modruški 
Sabljaci. Na zgradi je potrebno urediti fasadu.  Izvršeno iz Proračuna 0,00 
kuna 

Općina Josipdol Obnova doma u Vojnovcu 500.000,00 Proračun Općine Josipdol i Državni Proračun.  Općina Josipdol je u 2018. 
Godini na raspisani javni natječaj iz Programa PORLZ prijavila obnovu 
društvenog doma u Vojnovcu. Obnovom se je planirala izmjena krovišta 
zgrade, stolarije, uređenje fasade i uređenje unutrašnjosti objekta. Općini 
Josipdol odobren je iznos od 250.000,00 kuna. Tijekom ove godine izvršiti će 
se obnova krovišta, stolarije te djelomično unutarnje uređenje zgrade, kao i 
izmjena električnih instalacija. Obnova Doma je u tijeku.  
Izvršeno iz Proračuna 218.228,60 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja i opremanje dječjih igrališta 25.000,00 Proračun Općine Josipdol. Na području Općine Josipdol nema adekvatno 
uređenih dječjih igrališta. Dječje igralište je potrebno urediti u većini naselja 
Općine Josipdol (10 naselja). Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja školskog sportskog igrališta u 
Josipdolu 

25.000,00 Proračun Općine Josipdol i Državni Proračun. Zbog provođenja Projekta 
dogradnje i rekonstrukcije Dječjeg vrtića Josipdol koji se dograđuje na 
postojeće školsko sportsko igralište OŠ Josipdol potrebno je za potrebe škole 
Josipdol napraviti novo igralište. Izrađen je Idejni projekt.  Izvršeno iz 
Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Izgradnja reciklažnog dvorišta 100.000,00 Ostale pomoći ili EU sredstva. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom Općina Josipdol je u obvezi izgradnje reciklažnog dvorišta. U tijeku 
je izrada projektne dokumentacije, ali se je s istom sastalo zbog potrebe 
izrade izmjena i dopuna UPU poslovne zone „Vojarna II“ gdje se namjerava 
izgraditi reciklažno dvorište. Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 
100.000,00 kuna, a izgradnje reciklažnog dvorišta cca 3.500.000,00 kuna. 
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Sufinanciranje prijevoza putnika  60.000,00 Proračun Općine Josipdol. Zbog potrebe zadržavanja postojećih autobusnih 
linija za naše stanovnike Općina Josipdol redovito subvencionira linije 
lokalnog prijevoznika.  Izvršeno iz Proračuna 50.000,00 kuna 

Općina Josipdol Dar djeci povodom blagdana 30.000,00 Proračun Općine Josipdol.  Unatrag  20  i više godina Općina Josipdol daruje 
svu djecu do 10 godina starosti prigodnim skromnim poklonom povodom 
blagdana Svetog Nikole. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Obavljanje poslova stručnog nadzora 0,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 7.812,50 kuna 

Općina Josipdol Održavanje hidranta u Modruškoj Munjavi  0,00 Proračun Općine Josipdol.  Zbog neriješene vodoopskrbe stanovnika naselja 
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Modruš, Općina Josipdol financira održavanje hidranta i potrošnja vode na 
hidrantu.  Izvršeno iz Proračuna 4.281,09 kuna 

Općina Josipdol Izrada Registra imovine Općine Josipdol 5.000,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Nabava uredske opreme i namještaja 15.000,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 8.253,00 kuna 

Općina Josipdol Projekt elektroničkog zaprimanja računa 30.000,00 Proračun Općine Josipdol.  Općina Josipdol je u suradnji sa financijskom 
agencijom ostvarila potporu za nabavu Programa i uvođenje elektroničkog 
izdavanja računa. Projekt je u tijeku i ostvariti će se do kraja 2018. Godine.  
Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Izrada softvera za raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištem 

20.000,00 Proračun Općine Josipdol.  Zbog obveza utvrđenih Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu i potrebe izrade izrade Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem Općina Josipdol nabavila je softver za potrebe 
kvalitetne izrade programa. Projekt je u potpunosti dovršen. 
Izvršeno iz Proračuna 18.000,00 kuna. 

Općina Josipdol Postavljanje telefonske centrale 16.000,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 15.250,40 kuna 

Općina Josipdol Postavljanje telekomunikacijskog ormarića 22.000,00 Proračun Općine Josipdol. Izvršeno iz Proračuna 21.616,25 kuna 

Općina Josipdol Nabava službenog automobila 0,00 Proračun Općine Josipdol.  Zbog starosti automobila u vlasništvu Općine 
Josipdol i sigurnosti djelatnika potrebno je pristupiti nabavi novog 
automobila. Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Uređenje zgrada u vlasništvu Općine Josipdol 30.000,00 Proračun Općine Josipdol. Radi redovitog održavanja zgrada prema potrebi 
vrše se hitni popravci i dodatna uređenja na svim objektima u vlasništvu 
Općine Josipdol.  Izvršeno iz Proračuna 0,00 kuna 

Općina Josipdol Zaštita životinja 97.300,00 Proračun Općine Josipdol. Radi provođenja odredbi Zakona o zaštiti životinja, 
a radi dobrobiti zaštite životinja Općina Josipdol ima sklopljen Ugovor o 
higijeničarskoj službi sa tvrtkom – Centar za razvoj poljoprivrede Karlovac. 
Općina Josipdol napuštene pse po potrebi zbrinjava u navedenom skloništu. 
Tijekom ljeta 2018. Godine, a radi smanjivanja visokih troškova boravka 
životinja u skloništu dogovorena je suradnja sa lokalnom Udrugom te je 
uveden novi Program kojim Općina Josipdol financira troškove veterinarskog 
pregleda, čipiranja i kastriranja svake životinje koju želi udomiti stanovnik sa 
područja Općine Josipdol. Za potrebe kontrole čipiranih pasa na području 
Općine Josipdol nabavljen je i uređaj, ali se kontrola ne može provesti iz 
razloga što Ministarstvo poljoprivrede Općini Josipdol nije omogućilo pristup 
bazi čipiranih pasa. Sve kontrole koje se dosad obavljaju, obavljaju se 
isključivo uz pomoć veterinarske stanice Josipdol.  
 Izvršeno iz Proračuna 63.652,50 kuna 

Općina Josipdol Socijalna skrb 140.000,00 Proračun Općine Josipdol i Županijski Proračun.  Općina Josipdol redovito 



2018. godina 

provodi Programe socijalne skrbi – jednokratna pomoć pojedincima u 
potrebi, sufinanciranje troškova ogrijeva, dodjela pomoći za novorođeno 
dijete u iznosu od 1.000,00 kuna, pomoć u pogrebnim troškovima, pomoć u 
hrani, pomoć osobama s invaliditetom i druge oblike pomoći . Izvršeno iz 
Proračuna 97.046,81 kuna 

Općina Josipdol Sigurnost u prometu 10.000,00 Proračun Općine Josipdol. Na području Općine Josipdol, u suradnji sa PU 
Karlovačkom postavljene su dvije fiksne kamere koje kontroliraju nadzor 
brzine te Općina Josipdol snosi troškove potrošnje električne energije. 
Izvršeno iz Proračuna 4.437,50 kuna 

Općina Josipdol Financiranje rada Dječjeg vrtića Josipdol 1.500.000,00 Proračun Općine Josipdol i uplata roditelja. Općina Josipdol ima u vlasništvu 
javnu ustanovu za predškolski odgoj – Dječji vrtić Josipdol. Dječji vrtić 
Josipdol polazi 65-djece predškolske dobi. Plaće djelatnika vrtića u potpunosti 
se financiraju iz Proračuna Općine Josipdol. Iz proračuna je utrošeno 
1.164.536,90 kn.  

Općina Josipdol Provođenje projekta „ODRASTIMO SRETNO U 
POTICAJNOM OKRUŽENJU“ 

500.000,00 Općina Josipdol se je u svibnju 2018. Godine prijavila na projekt za 
Unapređenje usluga u predškolskom obrazovanju  za svojim projektnim 
prijedlogom „ODRASTIMO SRETNO U POTICAJNOM OKRUŽENJU“  kojim je 
planirano uvođenje smjenskog rada u vrtiću do 21,00 sati, uvođenje 4 
igraonice, zamjena dotrajalog namještaja i nabava opreme. Projektom je i 
planirano zapošljavanje dva odgajatelja, kuhara i spremača na pola radnog 
vremen. Vrijednost projekta iznosi 2.520.943,00 kn. Projekt traje od  
19.11.2018. do 19.05.2021. godine.  

Općina Josipdol Financiranje rada udruga Civilnog društva i 
sportskih udruga  

300.000,00 Proračun Općine Josipdol. Općina Josipdol. Općina Josipdol sufinancira 
redovno djelovanje dva nogometna kluba sa područja Općine Josipdol i rad 
udruga Civilnog društva.  

Općina Josipdol Sufinanciranje  rada Komunalnog poduzeća u 
vlasništvu Općine Josipdol  

500.000,00 Općina Josipdol je osnovala komunalno društvo u vlasništvu Općine Josidpol 
koje se bavi sakupljanjem otpada na području Općine Josipdol. Nabava 
opreme za potrebe rada komunalnog društva financira se iz Proračuna 
Općine Josipdol. U 2018. Godini je izvršeno 400.000,00 kn.  

 


