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Republika Hrvatska 

Karlovačka Županija 

Općina Josipdol 

Općinsko Vijeće  

Klasa: 021-05/20-01/10 

Ur.br: 2133/13-04-20-02 

Josipdol,  22.  prosinca  2020.   godine  

 

Z A P I S N I K 

 

Sa 22.  sjednice  Općinskog Vijeća  Općine Josipdol,  održane dana 22. prosinca 2020.  

godine  u prostorijama Općine Josipdol sa početkom u  13,00 sati putem video konferencije. 

 

Na sjednici su bili nazočni: predsjednik Josip Vukelić, zamjenik predsjednika Dragan 

Rudančić i vijećnici: Ružica Neralić, Sanja Gerić,  Stevo Jakšić, Milan Neralić,  Veseljko 

Šegan, Dražen Gračanin, Alen Žanić, Vesna Luketić,  načelnik Općine Josipdol Zlatko 

Mihaljević, zamjenik načelnika Nikica Jagnjić, pročelnica Ivanka Turkalj. Na sjednici nisu 

bili nazočni vijećnici: Maja Čanković Cindrić, Đuro Boca i Danica Žanić .  

 

Josip Vukelić, predsjednik Općinskog Vijeća, otvara  rad sjednice, pozdravlja sve nazočne, 

konstatira da su na sjednici  nazočna većina vijećnika i da postoji kvorum za rad sjednice. 

Nadalje iznosi da će se vijećnik Dražen Jandrlić naknado priključiti radu sjednice.  

 

Za rad današnje sjednice predlaže sljedeći:  

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje Izvješća Mandatne komisije o ostavci vijećnika i mandatima vijećnika 

2. Polaganje svečane prisege  

3. Aktualni sat  

4. Prihvaćanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog Vijeća  

5. Izvješće o radu Općinskog načelnika od svibnja 2020. godine do prosinca 2020. 

godine  

6. Donošenje Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu  

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2021. godine  

8. Donošenje Projekcije Proračuna za razdoblje do 2021. do 2023. godine  

9. Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine  

10. Donošenje Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 

2021. godinu 

11. Donošenje Programa potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu  

12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Josipdol za 2021. 

godinu  

13. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Josipdol za 2021. 

godinu  

14. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu  
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15. Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave 

opreme za 2021. godinu  

16. Donošenje Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2021. godinu  

17. Donošenje Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu  

18. Donošenje Programa utroška naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada za 

2021. godinu  

19. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu  

20. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu  

21. Donošenje Programa korištenja sredstava u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu države na području Općine Josipdol u 2021. godini  

22. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Josipdol za 

financiranje političkih stranaka  

23. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara  

24. Donošenje Plana rada Savjeta mladih za 2021. godinu  

25. Donošenje Odluke o ukidanju ulice Vorkapići u naselju Trojvrh 

26. Donošenje Odluke o oslobađanju  plaćanja  komunalne naknade  

27. Donošenje Odluke o prihvaćanju privremenog ugovora za obavljanje dimnjačarskih 

poslova  

 

Josip Vukelić, predsjednik, daje predloženi dnevni red na usvajanje.  

Konstatira da je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno sa 9 glasova za.  

 

Ad. 1. Prihvaćanje Izvješća Mandatne komisije o ostavci vijećnika i mandatima 

vijećnika 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara prvu točku dnevnog reda i iznosi da će on pročitati Izvješće 

pošto je predsjednica Mandatne komisije, gđa. Danica Žanić opravdano odsutna. Nadalje čita 

Izvješće Mandatne komisije o ostavci vijećnika i mandatima vijećnika (prilog Zapisniku).  

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje prvu točku dnevnog reda.  

 

Ad. 2. Polaganje svečane prisege 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara drugu točku dnevnog reda i iznosi da će novoizabrani 

vijećnik Alen Žanić polagati svečanu prisegu zbog početka njegovog mandata. Nadalje iznosi 

da će novoizabrani vijećnik Dražen Jandrlić položiti svečani prisegu u trenutku nazočnosti.  

Alen Žanić, polaže svečani prisegu.  

Josip Vukelić, predsjednik, čestita vijećniku. Zaključuje drugu točku dnevnog reda i prelazi 

na sljedeću točku dnevnog reda.  

 

Ad. 3. Aktualni sat  

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara treću točku dnevnog reda  i iznosi da su se sva pitanja 

mogla dostaviti putem elektroničke pošte.  

Alen Žanić, vijećnik, postavlja dva pitanja putem elektroničke pošte (prilog zapisniku).  

Zlatko Mihaljević, načelnik, pozdravlja sve prisutne i odgovara na prvo pitanje vijećnika 

Alena Žanića te iznosi da je već razgovarao sa vijećnikom A. Žanićem o postavljenom 

pitanju. Nadalje iznosi da su se u prvom valu pandemije COVID-19 oslobodili plaćanja 

obveza prema Općini samo oni obrtnici koji u tom periodu nisu poslovali, a u drugom valu 

pandemije, predlaže se  oslobađanje svih obrtnika sa područja Općine Josipdol bez obzira na 

to da li su poslovali ili ne, četvrtog kvartala obračuna komunalne naknade. Nadalje odgovara 



3 
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog Vijeća Općine Josipdol 

na drugo pitanje i iznosi da se navedeni put nalazi na k.č. broj 2666. k.o. Josipdol koji je u 

vlasništvu HŽ-a odnosno isti se nalazi u pružnom pojasu te se tu javljaju problemi ali pokušat 

će se riješiti navedeni problem.  

Alen Žanić, vijećnik, zahvaljuje se na odgovoru.  

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje treću točku dnevnog reda i prelazi na sljedeću.  

 

Ad. 4. Prihvaćanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog Vijeća 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara četvrtu točku dnevnog reda i iznosi da se u materijalima 

nalazi Zapisnik te da je on uočio da je u popisu nazočnih vijećnika naveden g. Dražen 

Gračanin ali isti nije sudjelovao u radu 21. sjednice. Nadalje otvara raspravu te se za riječ 

javlja vijećnik Dražen Gračanin.  

Dražen Gračanin, vijećnik, pozdravlja sve prisutne i iznosi opasku da je u četvrtoj točki 

dnevnog reda – aktualni sat, navedeno „Ivanka Turkalj, pročelnica, odgovara na prvo pitanje 

vijećnice Ivanke Turkalj“.  

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje raspravu i daje četvrtu točku dnevnog reda prihvaćanje 

Zapisnika –sa 21. sjednice Općinskog vijeća na usvajanje.  

Konstatira da je četvrata točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova za, vijećnik Alen Žanić 

nije glasao jer nije prisustvovao radu sjednice.  

 

Ad. 5.  Izvješće o radu Općinskog načelnika od svibnja 2020. godine do prosinca 2020. 

godine 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara petu točku dnevnog reda i daje riječ načelniku Zlatku 

Mihaljević.  

Zlatko Mihaljević, načelnik, iznosi Izvješće o radu (prilog zapisniku).  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje 

raspravu i da je petu točku dnevnog reda  prihvaćanje Izvješća o radu Općinskog načelnika od 

svibnja 2020. godine do prosinca 2020. godine na usvajanje.  

Konstatira da je peta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 10 glasova za.  

 

Ad. 6. Donošenje Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu  

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara šestu točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici Ivanki 

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, pozdravlja sve prisutne i iznosi da je svim vijećnicima putem 

maila dostavila obrazloženje za Plan Proračuna. Nadalje iznosi obrazloženje (prilog 

zapisniku).  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu i postavlja pitanje, zašto je došlo do povećanja 

pozicija R255 sa 50.000,00 kn na 300.000,00 kn? 

Ivanka Turkalj, pročelnica, odgovara na pitanje i iznosi da je do povećanja navedene pozicije 

došlo zbog nastavka radova na uređenju poslovne zgrade.  

Milan Neralić, vijećnik, pozdravlja sve prisutne i iznosi da Odbor za financije i proračun 

podržava prijedlog Proračuna za 2021. godinu.  

Alen Žanić, vijećnik, postavlja pitanje na koji način je došlo do procjene i povećanja troškova 

u iznosu od 250.00,00 kn na navedenoj poziciji? 

Ivanka Turkalj, pročelnica, odgovara na pitanje vijećnika i iznosi da prije svakog projektnog 

prijedloga raspisuje se javna nabava i dostavljaju se ponude na temelju kojih se planiraju 

sredstva u Proračunu.  
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Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje raspravu i daje šestu točku dnevnog reda donošenje 

Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je šesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 10 glasova za.  

 

Josip Vukelić, predsjednik, konstatira da se u 14,19 sati, novoizabrani vijećnik Dražen 

Jandrlić priključuje radu sjednice.  

 

Josip Vukelić, predsjednik, iznosi da će novoizabrani vijećnik Dražen Jandrlić polagati 

svečanu prisegu zbog početka njegovog mandata. 

Dražen Jandrlić, vijećnik, polaže svečanu prisegu.  

Josip Vukelić, predsjednik, čestita vijećniku i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.  

 

Ad. 7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2021. godine 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara sedmu točku dnevnog reda i iznosi da su sljedeće točke 

dnevnog reda (od 07. do 21.) vezane za Plan Proračuna 2021. godine te da je sve već 

obrazloženo. Nadalje otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu i 

daje sedmu točku dnevnog reda donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol 

za 2021. godine na usvajanje.  

Konstatira da je sedma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 8. Donošenje Projekcije Proračuna za razdoblje do 2021. do 2023. godine  

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara osmu točku dnevnog reda i iznosi da je sve vidljivo u 

dostavljenim materijalima. Nadalje iznosi  da je zakonska obveza uz Plan Proračuna usvojiti i 

Projekcije Proračuna za razdoblje od 2022. do 2023. godine, a koje su temeljene na Planu 

Proračuna za 2021. godinu. Nadalje otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, 

zaključuje raspravu i daje osmu točku dnevnog reda donošenje Projekcije Proračuna za 

razdoblje do 2021. do 2023. godine na usvajanje.  

Konstatira da je osma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 9. Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara devetu točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici Ivanki 

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da je sve priloženo i vidljivo u materijalima i kao što je već 

spomenuto, navedeni Plan razvojnih programa izrađen je na temelju Plana Proračuna za 2021. 

godinu.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje 

raspravu i daje devetu točku dnevnog reda donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 

od 2021. do 2023. godine  na usvajanje.  

Konstatira da je deveta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad.10. Donošenje Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 

2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara desetu točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici Ivanki 

Turkalj.  
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Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da su u Planu Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu 

uvrštene stavke Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2021. 

godinu.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje 

raspravu i daje desetu točku dnevnog reda donošenje Financijskog plana proračunskog 

korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je deseta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

Ad. 11. Donošenje Programa potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. 

godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara jedanaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za 

riječ, daje jedanaestu točku dnevnog reda donošenje Programa potpore u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je jedanaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Josipdol za 

2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvanaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za 

riječ, zaključuje raspravu i daje dvanaestu točku dnevnog reda donošenje Programa javnih 

potreba u sportu na području Općine Josipdol za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je dvanaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 13. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Josipdol za 

2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara trinaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za 

riječ, zaključuje raspravu i daje trinaestu točku dnevnog reda donošenje Programa javnih 

potreba u kulturi na području Općine Josipdol za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je trinaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 14. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara četrnaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za 

riječ, zaključuje raspravu i daje četrnaestu točku dnevnog reda donošenje Programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je četrnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 15. Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

nabave opreme za 2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara petnaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za 

riječ, zaključuje raspravu i daje petnaestu točku dnevnog reda donošenje Programa građenja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je petnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 16. Donošenje Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2021. godinu 
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Josip Vukelić, predsjednik, otvara šesnaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za 

riječ, zaključuje raspravu i daje šesnaestu točku dnevnog reda donošenje Programa javnih 

potreba u području socijalne skrbi za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je šesnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

 

 

 

 

Ad. 17. Donošenje Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara sedamnaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio 

za riječ, zaključuje raspravu i daje sedamnaestu točku dnevnog reda donošenje Programa 

utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je sedamnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 18. Donošenje Programa utroška naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih 

zgrada za 2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara osamnaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio 

za riječ, zaključuje raspravu i daje osamnaestu točku dnevnog reda donošenje Programa 

utroška naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je osamnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 19. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara devetnaestu točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio 

za riječ, zaključuje raspravu i daje devetnaestu točku dnevnog reda donošenje Programa 

javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je devetnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 20. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. 

godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvadesetu  točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za 

riječ, zaključuje raspravu i daje dvadesetu točku dnevnog reda donošenje Programa javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je dvadeseta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 21. Donošenje Programa korištenja sredstava u raspolaganju poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Općine Josipdol u 2021. godini 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvadesetprvu  točku dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio 

za riječ, zaključuje raspravu i daje dvadesetprvu točku dnevnog reda donošenje Programa 

korištenja sredstava u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 

području Općine Josipdol u 2021. godini na usvajanje.  

Konstatira da je dvadesetprva točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 22. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Josipdol za 

financiranje političkih stranaka 
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Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvadesetdrugu točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici 

Ivanki Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da se navedena Odluka svaki puta mijenja kada vijećnici 

stavljaju svoje mandate u mirovanje iz razloga što se sredstva raspoređuju pojedinačno po 

vijećniku te nisu ista sredstva za muške i ženske vijećnik.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu te se za riječ javlja vijećnik Dražen Jandrlić.  

Dražen Jandrlić, vijećnik, zahvaljuje se na svemu i iznosi da on ne očekuje nikakve naknade.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da novoizabrani vijećnici moraju doći do nje zbog 

potpisivanja prisege te da su obavezni podnositi izvješća o donacijama i naknadama.  

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje raspravu i daje dvadesetdrugu točku dnevnog reda 

donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje 

političkih stranaka na usvajanje.  

Konstatira da je dvadesetdruga točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 23. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvadesettreću točku dnevnog reda i daje riječ pročelnici 

Ivanki Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da je sve navedeno u materijalima i da je Godišnji 

provedbeni plan usklađen sa svim zakonskim normama.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje 

raspravu i daje dvadesettreću točku dnevnog reda donošenje Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na usvajanje.  

Konstatira da je dvadesettreća točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 24. Donošenje Plana rada Savjeta mladih za 2021. godinu 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda i iznosi da svake 

godine Savjet mladih donosi Plan rada za kojeg je potrebna suglasnost Općinskog Vijeća. 

Nadalje iznosi da je do sada predsjednik Savjeta bio Filip Franjković koji se zahvalio svima 

na suradnji te je sada novoizabrani predsjednik Antonio Juričić. Nadalje otvara raspravu. 

Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu i daje dvadesetčetvrtu točku dnevnog 

reda donošenje Plana rada Savjeta mladih za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je dvadesetčetvrta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 25. Donošenje Odluke o ukidanju ulice Vorkapići u naselju Trojvrh 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvadesetpetu točku dnevnog reda i daje riječ načelniku 

Zlatku Mihaljević.  

Zlatko Mihaljević, načelnik, iznosi da je na temelju zahtjeva stanovnika za ukidanje navedene 

ulice izrađen je prijedlog Odluke, a kojim se  predlaže  da se navedena ulica spoji sa naseljem 

Trojvrh te će stanovnici sami po svom trošku izraditi novu osobnu dokumentaciju.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje 

raspravu i daje dvadesetpetu točku dnevnog reda donošenje Odluke o ukidanju ulice 

Vorkapići u naselju Trojvrh na usvajanje.  

Konstatira da je dvadesetpeta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 26. Donošenje Odluke o oslobađanju  plaćanja komunalne naknade 
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Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvadesetšestu točku dnevnog reda i daje riječ načelniku 

Zlatku Mihaljević.  

Zlatko Mihaljević, načelnik, iznosi da se zbog teške situacije koja je uzrokovana pandemijom 

COVID-19 predlaže oslobađanje plaćanja četvrtog kvartala komunalne naknade svih obrtnika 

sa područja Općine Josipdol, bez obzira na to da li su poslovali ili ne u tom periodu. Nadalje 

predlaže da se za sve one obrtnike koji su uredno podmitili četvrti kvartal komunalne 

naknade, obračuna razlika za navedeni kvartal i ista se prenese kao preplata u sljedeću 

poslovnu godinu.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje 

raspravu i daje dvadesetšestu točku dnevnog reda donošenje Odluke o oslobađanju  plaćanja 

četvrtog kvartala komunalne naknade na usvajanje.  

Konstatira da je dvadesetšesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Ad. 27. Donošenje Odluke o prihvaćanju privremenog ugovora za obavljanje 

dimnjačarskih poslova  

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara dvadesetsedmu točku dnevnog reda i daje riječ načelniku 

Zlatku Mihaljević.  

Zlatko Mihaljević, načelnik, iznosi da su svi već upoznati sa problematikom dimnjačarske 

koncesije, zbog toga predlaže da se sklopi ugovor sa dimnjačarskim obrtom DIVEK j.d.o.o. 

koji ima koncesiju na području Općine Brinje do raspisivanja novog natječaja. Iznosi da su do 

navedenog obrtnika došli tako da je pristigao upit od strane HAC d.o.o. za lokaciju tunela 

Mala Kapela za radove na čišćenju dimnjaka, peći i izdavanja atesta na lokaciji zgrade CNUP 

Mala Kapela koja prostorno pripada području Općine Josipdol. Nadalje predlaže da se hitno 

krene u postupak raspisivanja novog natječaja za dimnjačarsku koncesiju pošto sadašnja 

koncesija ne funkcionira.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, zaključuje 

raspravu i daje dvadesetsedmu točku dnevnog reda donošenje Odluke o prihvaćanju 

privremenog ugovora za obavljanje dimnjačarskih poslova na usvajanje  

Konstatira da je dvadesetsedma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 11 glasova za.  

 

Josip Vukelić, predsjednik, zahvaljuje se svima na suradnji te upućuje čestitku povodom 

nadolazećih božićnih blagdana.  

 

Zlatko Mihaljević, načelnik, također se svima zahvaljuje na suradnji i upućuje čestitku 

povodom nadolazećih blagdana.  

 

Ivanka Turkalj, pročelnica, upućuje čestitku povodom nadolazećih blagdana i zahvaljuje se 

svima na suradnji.  

 

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje rad sjednice u 15,06 sati.  

 

 

Zapisničar:              Predsjednik Općinskog Vijeća:  

Ivana Rendulić               Josip Vukelić  
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