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IZVJEŠĆE
OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADU U RAZDOBLJU OD PROSINCA
2020. DO OŽUJKA 2021. 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, 123/17,
98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Općine Josipdol (Glasnik Karlovačke
Županije broj:12/21) podnosim izvješće o svom radu u razdoblju od
prosinca 2020. godine do ožujka 2021. Godine, odnosno rezime od
lipnja 2017. g. do travnja 2021. godine
U razdoblju od 9. ipnja 2017. godine, od održavanja prve konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća općine Josipdol do danas održane su 23
sjednice.
Obzirom da je današanja sjednica Općinskog vijeća zadnja u ovom sazivu
i na nove odredice zakona o načinu izvješćivanja općinskog načelnika

predstavničkom tijelu podnosim rezime izvješća i aktivnosti, odnosno
rezalizaciju zacrtanih planova, izvršenja ili status te radove i projekte koji
nisu bili planirani, ali smo ih zajednički uz pomoć, odnosno vođenjem
stručnih službi, uspjeli realizirati. Zbog lakšeg praćenja nastojati ću se
držati redoslijeda programa i aktivnosti iz 2017. godine.

1. Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića sa otkupom zemljišta,
izgradnjom igrališta, vatrogasnog doma i parkirališta
Za dogradnju i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Josipdol, izgradnju
vatrogasnog doma i vanjskog sportskog igrališta i parkirališta Općina
Josipdol bila je primorana na otkup zemljišta od dva privatna vlasnika te
rješavanja problema vlasništva sa MIDIM i Županijom Karlovačkom za
okrupnjivanje cjelovite parcele i stvaranje preduvjeta za projektiranje.
Izrađen je projekat rekonstrukcije i dogradnje DV Josipdol na prostoru
starog vanjskog školskog igrališta, ishodovana je pravomoćna
građevinska dozvola, projekat je bio kandidiran na mjeru 7.4.1. iz
Programa ruralnog razvoja, bio je visoko je ocijenjen, ali nažalost nismo
prošli kod APPR-a i nismo mogli započeti izgradnju. Ovaj projekt je
izazvao opsežnu raspravu na društvenim mrežama i neutemeljen
konstatacije i komentare. Projektantska vrijednost bila je procijenjena na
preko 12 milijuna kn, a Agencija je odobravala do 9,3 milijuna kn.
Vrijednost radova postiže se provedbom javne nabave. Općina Josipdol
smanjila je vrijednost radova na način da smo isključili uređenje jedne
odgojne skupine i unatoč tom nije nam prihvaćen projekt zbog
„politikanstva“. U ožujku ove godine Općina Josipdol je prijavila projekt
za faznu izgradnju vrtića te očujekuje rezulate.
Za izgradnju vatrogasnog doma izradili smo glavni projekat i dobili
važeću građevinsku dozvolu. Izrada projektne dokumentacije
financinarana je putem javnog poziva Mnistarstva regionalnog razvoja u
iznosu od 250.000,00 kn. Očekujemo raspisivanje nove mjere iz
Programa ruralonog razvoja za prijavu projekta Izgradnje Vatrogasnog
doma u Josipdolu.

Za uređenje vanjskog školskog sportskog igralište i šetnice – spoj između
Karlovačke, škole sa izlazom na Ogulinsku ulicu izrađena je projektna
dokumentacija, procijenjena vrijednost radova 2,5 milijuna kn, projekt je
vođen u fazama. Općina Josipdol se javljala na svaki poziv i u tri
navarata odobrena su nam sredstva za sufinaciranje u ukupnom iznosu
1,5 milijuna kuna. Projekt je u završnoj fazi, izgrađeni su sportski tereni,
postavalja se ograda, nabavlja se oprema, izgrađena je javna rasvjeta i u
završnoj fazi je izgradnja šetnice i postavljanje rasvjete uz istu. Planirani
završetak radova je krajem travnja, početkom svibnja ove godine.

2. Usklađivanje prostorno planske dokumenacije, otkup zemljišta,
projektiranje i izgradnja školske sportske dvorane u Oštarijama
Otkupili smo dvije privatne parcele od kojih je na jednoj izgrađen
stambeni objekat (kuća pokojnog Drage Prebega) koja je neupotrebljiva
za korištenje i predivđena je za uklanjanje, projekat uklanjanja je
izrađen, proveden je postupak nabave i tijekom ovog mjeseca objekat će
se ukloniti i očistiti teren. Nastavlja se postupak formiranja građevinske
čestice, dolazil do problema sa MIDIM, katastrom i sudom zbog
neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Unatoč stalnoj uključenosti
Županije Karlovačke te pokušaju mirnog rješavanja spora oko vlasništva
tzv. „Općine Školske Oštarije“ i pravnih sljednika spor nije razriješen ni
do danas. Uspjeli smo izdvojiti prostor koji je u vlasništvu škole i općine i
sa 13.3.2021. godine dobivena je pravmoćna građevinska dozvola i
ostvaren osnovni preduvjet za kandidiranje projekta izgradnje javne
sportske dvorane a koja će biti vezana, odnosno spojena na školu
Oštarije („topolom vezom“). Nositelj projekta je u cijelosti Općina
Josipdol.
3. Nastavak sa pripremom dokumentacije te izgradnom nogostupa uz

DC42, DC23 i ŽC3255 te zajedno s tim nastaviti uređenje
autobusnih stajališta i postavaljanje nadstrešnica.
Za ovaj projekt Općina Josipdol izvršila je geodetska snimanja za D42
Oštarije-Josipdol, D23 za k.o. Josipdol do „Ličke vodenice“ i ŽC3255
Oštarije-Skradnik. Općina Josipdol nije vlasnik tih cesta, već država i

županija, ali smo htjeli ubrzati postupak ucrtavanja tih cesta i dobiti
podloge za projektiranje nogostupa i javne rasvjete. Dokumentacija je
proslijeđenja vlasnicima – HC i ŽUC i istu smo dostavili u Hrvaske vode
sa izrađenim idejnim rješenjem sustava odvodnje sa spojem na
“Aglomeraciju Ogulin“, a što je bio uvjet Hrvatskih voda. Sam postupak
provedbe i projektiranja i kandidiranja može provoditi samo tvrtka
zadužena i ovlaštena za snadbijevanje vodom i odvodnjom, a što je u
našem slučaju „Vodovod i kanalizacija“ Ogulin. Općina Josipdol je prema
direktivi EU u obvezi izgradnje kanalizacijskog kolektora, a dinamika i
realizacija isključvo je u ingerenciji Hrvatskih voda. Izgradnja nogostupa,
autobusnih stajališta isključivo je vezana na potpunu rekonstrukciua
spomenutih državnih cesta koja mora obuhvatiti prvenstveno potupnu
rekonstrukciju ceste, vodovoda i izgradnju kanalizacije, a u sklopu toga
izgradnju nogostupa te rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete, a ovo
zadnje je u ingerenciji JLS-Općine Josipdol. Svi drugi objedi po ovoj temi
su dio politikanstva. Tko imalo logički promišlja morao bi biti upoznat sa
činjenicom da je za izgradnju nogostupa preduvjet rješavanje cestovne
odvodnje i rekonstrukcija ceste, a prije toga spomenuti radovi na
rekonstrukciji vodovoda i izgradnji kanalizacijskog sustava. Osobno sam
nezadovoljan s dinamikom ali s obzirom na sve što se dešavalo na
području naše države u proteklom periodu – poplave, ledena kišam,
COVID, potresi teško je bilo što izreći.

4. Asfaltiranje i modernizacija NC te upis svih NC na ime Općine
Josipdol u katastarskim i gruntovnim knjigama
Općina Josipdol sukladno traženjima državne revizije nastavila je
ucrtavanje NC prema planu i prioritetu da se ucrtavaju one ceste na
kojima su planirani radovi obnove, modernizacije ili izrada projektne
dokumentacije. Tržnišna vrijednost postupka snimanja ucrtavanj
i
provedbe u katastru i gruntovnici iznosi cca 10.000,00 kn po km, pa je
jedino na ovaj način moguća provedba ucrtavanja cesta. U ovom periodu
izvršeni su upisi cesta za Treskavac, Badanjke, Mihaljevići, Šušnjevo
Selo, Kolodvorska (cijeli Lager), Karlovačka do ulaza u bivši DIP,
Javorovica, cesta i parkiralište kod Mrtvačnice Josipdol i Klipino brdo,
Manojlovići, a u tijeku je ucrtavanje puta u Perašinama. Na toj dionici

izgradili smo troredni cijevni propust (3x1000) i izgradili prijelaz preko
rukavca potoka Munjava. Kako sam spomenuo u prijašnjoj točci izvršili
smo i snimanje D23, D42, cijelu ŽC 3255 za potrebe projektiranja
odvodnje i izgradnju nogostupa te cijelu LC 34137 Munjava – Kunić za
potrebe produžetka vodovoda od Cerovnika do Trojvrha. Izvršena su
asfaltiranja i modernizacija cesta u naseljima ili dijelovima naselja
Josipdol-Carevo Polje- Skradnik – Oštarije – Šušnjevo Selo – Čakovac,
Modruš, Modruški Sabljaci, Vojnovac, a na naše traženja prema ŽUC-u
asfaltirane su ceste Modruš, Cerovnik, Belaj i Modruški Salopeki.

5. Priprema Projektne dokumentacije za izgradnju odvodnje
cjelokupnog područja Općine sukladno Direktivi EU i planovima
Hrvatskih voda te izgradnja sekundarnog vodovoda Modruš –
Trojvrh
Po pitanju izgradnje odvodnje izvijestio sam Vas pod točkom 3. Izvješća.
Za projektiranje i izgradnju opskrbnog vodovoda Modruš i Trojvrh
naručili smo izradu projektne tehničke dokumentacije. Za vodovod
Trojvrh odobrena su nam sredstva iz Programa za područja na kojem živi
stanovništvo iz reda nacionalnih manjina. Sredstva smo dobili i Projekt je
u završnoj fazi sa spojem u Pavlićima na vodovod Cerovnik. U sklopu tog
uvjet ŽUC-a bilo je geodetsko snimanje ceste preko Pitomog Javora, a
zbog drugih potreba i zakonskih uvjeta da se mora ucrtati cijela katarska
općina, dali smo snimiti cijelu dionicu ceste na području Općine Josipdol.
Za vodovod Modruš u tijeku je izrada Idejnog rješenja za spajanje
vodovoda na vodovod Cerovnik u Kirasićima, a sve zbog novonastale
situacije i problematike izdašnosti vodocrpilišta na Brinjskom vodovodu.
Početkom godine okončan je postupak oko preuzimanja vodovoda
Modruš od vodovoda Brinje od strane Vodovoda i kanalizacije Ogulin.
Krajem prošle godine izvršeno je spajanje mrtvačnice Modruš na
cjevovod. Ovih dana započinje i priključenje ostalih korisnika na
cjevovod, a prema dostupnim informacijama 26 kućanstava je podnijelo
Zahtjev za priključenje. Općina Josipdol je podnijela Zahtjev za
priključenje zgrade bivše PŠ Modruš koja je sada u vlasništvu Općine
Josipdol.

6. Izgradnja reciklažnog dvorišta i osnivanje Komunalnog poduzeća te
nabava radnog stroja i opreme za održavanje nerazvrstanih cesta,
javnih površina i zapuštenog zemljišta
Reciklažno dvorište je u fazi projektiranja i dobivanja dozvole. Ponovno
smo imali problem oko dobivanja dozvole zbog dijela sporne čestice od
cca 25 m2, koja je izvan žičane ograde do nerazvrstane ceste. Čestica je
gruntovno u vlasništvu obitelji Bošnjak iz Oštarija, vodi se na njihovog
pokojnog oca, a sva trojica sinova odbijaju potpis bilo koje vrste
suglasnosti prijedloga za otkup, darivanje ili prava građenja te tvrde da
to nije njihovo vlasništvo.
Komunalno poduzeće – Komunalno Josipdol d.o.o. osnovano je dana 1.
siječnja 2018. godine, nije bilo novih zapošljavanja, djelatnici JUO
prebačeni su u Komunalno i imenovan je direktor Komunalnog poduzeća
pročelnica gospođa Ivanka Turkalj koja obavlja funkciju bez dodatne
naknade. Na poduzeće je prenešena imovina Općine Josipdol (vozila,
alati, oprema) koja je u funkciji djelatnosti.
Sve gore navedeno učinjeno je „marom dobrog gospodara“ da se ne
stvaraju dodatni troškovi našim stanovnicima te nismo podizali cijene
usluga, osim nužnih usklađivanja sa Zakonom.
Putem raspisanog natječaja Ministarstva graditeljstva odobrena su nam
sredstva i uz sufinanciranje Općine, nabavljeni je radni stroj traktor sa
prikolicom, ralicom, posipačem i malčerom za potrebe održavanja javnih
površina i napuštenih zemljišta.

7. Uređenje središta naselja i izgradnja Dječjeg igrališta i terena za
rekreaciju
Iz središnjeg raskrižja u Josipdolu izmješten je oštećeni spomenik i
postavljen na ulazu u groblje Klipino Brdo te uređen prostor oko istog.
Središnji dio naselja uređen je temeljem izrađene projektne
dokumentacije, dobivene su suglasnosti i dozvola. Uređenjem središnjeg
dijela Općine dobili smo sasvim novi izgled, a prema reakcijama naših
sumještana imamo samo pozitivne komentare. Predstoji još izvođenje
asfalterskih radova na pješačkoj stazi i pristup dvorištu, hortikulturni
radovi sadnje trave, cvijeća i stabala te postavljanje interaktivnog panoa

na kojem će biti moguće upoznati se sa svim kulturno – povijesnim,
ugostiteljskim smještajnim i drugom sadržajima u općini Josipdol.
Nastojat ćemo nagovoriti vlasnike stanova, vlasnike poslovnih prostora te
stambene upravitelje stambenih zgrada na adresi Karlovačka 1 i
Ogulinska 4 u Josipdolu na uređenje barem bočnih fasada, a time bi
dobili potpuno novi izgled i osvježenje novog centra Josipdola. Poslije
toga slijedi uređenje dvorišnog dijela na kojoj su izgrađene privremene
garaže, prema Idejnom rješenju i prijedlogu Općine, a u dogovoru sa
vlasnicima stanova i garaža.
U potpunosti smo izgradili i uredili dječje igralište u parku između
mostova u Oštarijama, dopunili opremom dječje igralište ispred škole u
Josipdolu (u tom smo dijelu zastali zbog nekih samoinicijativnih
aktivnosti i radova oko parcijalnog uređenja za slikanje).
U Skradniku kod škole, prema dogovoru sa ravnateljicom OŠ Josipdol
postavljen je jedan dio opreme. U potpunosti smo izgradili i uredili dječje
igralište uz zgradu stare škole u Oštarijama za potrebe izdvojeno dijela
DV Josipdol.

8. Prenamjena „Vojarne Skradnik“ u poslovnu namjenu i uređenje
cjelokupnog prostora
Općina Josipdol dobila je od Ministarstva državne imovine prostor
Vojarne na čuvanje i održavanje. Nezadovoljni tekstom Odluke uputili
smo Ministarstvu nekoliko zahtjeva da se formira njihovo Povjerenstvo i
da izvršimo zapisničku primopredaju na terenu sa uvidom u stvarno
stanje prostora vojarne i objekata. Nažalost nikako ne dolazi do
realizacije primopredaje. U vrijeme podnošenja našeg Zahtjeva za
dodjelu, vojarna je bila u zadovoljavajućem stanju, a sada je potpuno
drugačija slika. Poznata je činjenica da u vojarnu ulaze naši sumještani i
koriste njene dijelove za skladištenje poljoprivrednih strojeva ili uroda.
Isto tako vidljivo je da se stalno na prostoru vrše oštećenja i otuđenja.
Općina Josipdol nema ovlaštenja ili ingerenciju za bilo kakva postupanja
dok se ne izvrši primopredaja. Općina Josipdol podnijela je zahtjev za
kupnju Vojarne ali nije dobila nikakav odgovor od nadležnog Ministartva
državne imovine. Svaki ulazak u vojarnu je na vlastitu odgovornost kao i
bilo kakve aktivnosti u vojarni. Na ove okolnosti Općina Josipdol će

ponovno proslijediti dopis Ministarstvu državne imovine sa Izvješćem o
stanju na terenu.

9. Postavljanje prometne signalizacije za obilježavanje naselja,
biciklističkih staza, pomoćnih staza te staza za nordijsko hodanje te
uređenje i postavljanje informativnih panoa.
Postavljena je prometna signalizacija za obilježavanje većine naselja i
table sa natpisima naziva ulica ili djelova naselja sa kućnim brojevima.
Postavljene su oznake biciklističkih staza i postavljene su informativni
panoi za bicikliste i ostale, a slijedi i postavljanje interaktivnog panoa u
centu Josipdola.

10. Uređenje višenamjenske poslovne zgrade u Oštarijama sa
uređenjem okoliša i prostora za prodaju autohtonih domaćih
proizvoda
Višenamjenska poslovna zgrada u Oštarijama u potpunosti je uređena
izvana i iznutra, nedostaje samo druga faza centralnog grijanja,
djelomično opremanje namještajem i postavljanje vanjskih rukohvata za
invalide. U fazi je priprema Poziva za iznajmljivanje poslovnog prostora
prizemno lijevo od ulaza, isključivo za trgovačku djelatnost. Desni
prizemni dio planiran je kao prostor za javne potrebe i potrebe udruga,
stražnji desni dio za potrebe Komunalnog poduzeća, a stražnji lijevi dio
su zajednički sanitarni čvorovi. Na katu je predviđen prostor za knjižnicu i
arhivu ili po Pozivu za moguće druge aktivnosti. U potpunosti je uređen
vanjski prostor – parkiralište, izgrađena nadstrešnica na prostoru za
prodaju autohtonih proizvoda naših OPG-ova. Oko načina korištenja
prodajnog dijela mora se zauzeti zajednički stav oko davanja prostora
(najam, zakup – kako za domaće OPG-ove, kako za vanjske??). Na
stražnjem dijelu prostora izvan parkirališta predviđena je izgradnja
nadstrešnica i garaže za komunalna vozila i opremu, kao i dio skladišnog
prostora vezanog za poslovni prostor u zgradi. Postoji zainteresiranost
jedne tvrtke za izgradnju plinske stanice za distribuciju kućnog plina u
bocama.

11. Izgradnja spomenika Hrvatskim braniteljima u Josipdolu i
uređenje spomen parka na Pitomom Javoru
U potpunosti je uređen prostor i izgrađen spomenik Hrvatskim
braniteljima ispred škole u Josipdolu. Nakon izgradnje spomenika nastala
je neviđena opstrukcija, vrijeđanje „dijela branitelja“ oko izgleda, načina
izgradnje i drugih neutemeljenih traženja te vršenja raznih pritisaka na
obitelji i pojedince. Na kraju se pitam – možda bi zbog „pojedinaca“ bilo
bolje da ga nismo niti izgradili. Svi oni koji su došli na spomenik imaju
samo pozitivne reakcije i pohvale. Zbog svega gore navedenog, odustao
sam od bilo kakvih aktivnosti od izgradnje spomen parka na Pitomom
Javoru. Svaku daljnju aktivnost oko toga i inicijativu prepuštam Udruzi
branitelja, neka predloži izgled, provede javnu raspravu, pronađe način
financiranja, a Općina Josipdol dat će svoju podršku.

12. Adaptacija i uređenje objekata starih škola Cerovnik,
Modruški Sabljaki, Modruš, Modruška Munjava te Doma Vojnovac i
sufinanciranje Projekta uređenja Vatrogasnog doma u Oštarijama i
stvaranje preduvjeta za širu upotrebu i turističku ponudu
Vezano za uređenje starih škola i domova Općina Josipdol je vlastitim
sredstvima obnovila staru školu u Modruškim Sabljakima.
Prema
procjenama ovlaštenih projektanata i vještaka, škola je bila za rušenje.
Nisam htio ostati u povijesti zabilježen kao načelnik koji je srušio zgradu
škole - Ipak smo pronašli kompromis, srušili samo oštećeni dio stana za
učitelje te ostavili temeljni dio tog prostora. Adaptirali smo sam školski
dio, zamijenili krovište, postavili stolariju, izgradili sanitarne čvorove,
čajnu kuhinju te uredili unutrašnjost prostora i opremili ga sa nužnim
namještajem i kuhinjskom opremom.
Škola Cerovnik obnovljena je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja
uz 20% sufinanciranja Općine Josipdol. Sanirano je krovište, zamijenjen
je pokrov, postavljena nova stolarija, toplinska ovojnica i fasada te je
sačuvan i obnovljen prostor školske drvarne.
Vlastitim sredstvima uređeni su sanitarni čvorovi s pripadajućom
opremom, a u sklopu toga izgrađen je put oko škole za mogućnost
kružnog prometa prema crkvi.

Škole Modruš i Modruška Munjava dobili smo u prošloj godini uz uvjet
kompenzacije da Općina u dogovoru sa Županijom isfinancira
rekonstrukciju kotlovnice za centralno grijanje u OŠ Josipdol u vrijednosti
od 300.000,00 kuna. Za školu Modruš od Ministarstva regionalnog
razvoja odobrena su nam sredstva te smo izvršili rekonstrukciju krovišta,
zamjenu pokrova i stolarije. Prošao nam je i drugi Projekt, proveden je
postupak Javne nabave te su ugovoreni radovi uređenja fasade i dijela
unutrašnjosti, a radovi bi trebali uskoro biti započeti. Zbog istog išao je i
žurni Zahtjev za priključenje vode na objekt. Općina Josipdol financirala
je priključak struje. Poslije ovih radova objekat će biti dostupan našim
mještanima za korištenje, a nadam se da će se uskoro stvoriti preduvjeti
za potpuno uređenje unutrašnjosti objekta.
Na domu Vojnovac po dobivenim sredstvima Ministarstva regionalnog
razvoja u izosu od 200.000,00 kn izvršen je popravak krovišta, zamjena
pokrova, ugradnja stolarije koja je nedostajala. Započetim radovima
uočili smo da su el. instalacije u totalnom kolapsu i sreća je da nije došlo
do samozapaljenja. Izvršena je rekonstrukcija el. instalacija, izgradnja
mjernog mjesta na fasadi i podzemnog priključka. U potpunosti je
izvršeno uređenje svih zidova i stropova i postavljena el. armature, osim
podova. U potpunosti je uređen prvi desni prostor do stubišta i
nabavljeni stolovi, stolice i peć za grijanje. Za uređenje je utrošeno
ukupno 437.000,00 i uređen je javni prostor koji je dan na korištenje
mještanima Vojnovca.
Zgrada Modruška Munjava nije došla na red, u tom objektu imamo slučaj
jer smo kod preuzimanja objekta preuzeli i postojeće stanare s kojima
smo sklopili Ugovore o najmu.
Nažalost obnova Doma DVD-a Oštarije i dalje je problematična zbog
imovinsko pravnih odnosa. U prošlom tjednu imali smo sastanak sa TP
Ogulin i Gavranovićem te predložili im prijedlog parcelacije, ali tu
dolazimo do problema jer je prostor katastarski na TP-u, a gruntovno na
RH.

13. Revitalizacija „Starog grada Modruša“ te prostora arheoparka
te uređenje vidikovca i izletišta na Viničici
Obnova Starog grada Modruša nastavlja se kroz godine sukladno
dobivenim sredstvima Ministarstva kulture. Dobivena sredstva su
nedostatna za ozbiljniju obnovu i uslijed toga teško je dobiti izvođača sa
certifikatom za obnovu kulturnih spomenika jer je neisplativa organizacija
gradilišta za tako mali opseg radova. Jedino dobro u ovome je što smo
Odlukom Vlade RH dobili prostor na upravljanje te se skratila procedura
provedbe. U ovom segmentu pojavljuje se zajednički Projekt Karlovačke
Županije „Revitalizacija starih gradova“ u koji smo uključeni da se putem
projekta okrupni Zahtjev i dobiju značajnija sredstva, prvenstveno iz EU
fondova. U sklopu toga Općina je planirala i uključila prostor stare škole
Modruš i po prijašnjoj inicijativi sada je uključen i prostor stare šumarije
Modruš.
Na Viničici se izvode samo radovi uređenja pristupa i čišćenja okoliša.
Danas je u dnevnom redu i prijedlog Odluke o proglašenju javnog dobra
na prostoru kod crkve Svete Katarine.

14. Izgradnja kotlovnice na biomasu za potrebe škole i vrtića i
uređenje poslovnih zona „Vojarna II“ i Vrbica
Za kotlovnicu na biomasu uz školu u Josipdolu još uvijek nije dobivena
građevinska dozvola. Za taj Projekt Općina je morala izvršiti povrat
sredstava zbog nezapočinjanja gradnje, a sve zbog ne dobivanja
građevinske dozvole, a što je isključiva krivnja tromosti državnih
institucija oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa vlasništva zemljišta
škole u Josipdolu. Bivši Župan D. Jelić
također je uputio dopis
Ministarstvu državne imovine i Fondu zaštite okoliša da se promijeni
njihova Odluka jer za neizvršenje ugovornih obveza nije krivnja Općine,
ali nažalost i na Županovo, i naše traženje, nismo dobili pozitivni odgovor
i ispali smo „žrtveno janje“.
Oko poslovne zone Vrbica nismo širili aktivnosti iz razloga što vlasnik
središnjeg dijela prostora odbija prodaju istog.
U Vojarni II u tijeku je realizacija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta.

15.
Nastavak uređenja korita Mrežnice i potoka Munjava te
ostalih zapuštenih potoka izvorišta
U dogovoru sa Hrvatskim vodama Ispostava Karlovac sustavno se
provodi uređenje korita zagorske Mrežnice, a što je vidljivo po zadnjim
izlijevanjima da više nema plavljenja D42 u Oštarijama. Također
nastavlja se uređenje ostalih potoka kao i potoka Munjave na kojem su
upravo sada radovi u tijeku na predjelu Perašine ispod DIP-a.

16.
Rekonstrukcija mrtvana
uređenjem parkirališta

u

Josipdolu

i

Oštarijama

sa

Projekt rekonstrukcije mrtvačnice u Oštarijama kandidiran je kroz LAG,
dugo je trajao postupak, sredstva su nam odobrena u iznosu od
370.000,00 kn. I u ovom slučaju imali smo problem kod izdavanja
građevinske dozvole zbog dijela čestice koja je u rubnom pružnom
pojasu. Poslije puno pokušaja i upornosti pročelnice, gđe Ivanke Turkalj i
sreće da je na tom predmetu u Agenciji radila jedna gospođa porijeklom
iz Oštarija i strpljivo nas čekala za dobivanje kompletne dokumentacije.
Završen je e-postupak javne nabave, odabran izvođač tvrtka MONTEL iz
Zagreba i tijekom ovog tjedna bit će uvedeni u posao, rok dovršenja
radova je 30 dana. Predmet radova rekonstrukcije objekta je izgradnja
nadstrešnice ispred mrtvačnice, proširenje zadnjeg dijela za potrebe
odlaganja opreme, zamjena vanjske stolarije, izgradnja vanjskih
sanitarnih čvorova i obnova fasade. Također je u tijeku i postupak Javne
nabave za uređenje i asfaltiranje cjelokupnog prostora i parkirališta
ispred mrtvačnice.
Kod mrtvačnice Josipdol gotov je Projekt dogradnje i proširenja sa
izgradnjom nužnog prostora „komore“ za čuvanje pokojnika. Nova
pravila i praksa u općinama i gradovima u okruženju i preporuka naših
župnika da se sahrane ne obavljaju nedjeljom i u dane blagdana,
uvjetovala nas je na kompletiranje usluge i smanjenje troškova našim

sumještanima u situacijama smrtnih slučajeva u obiteljima. Projekt je na
izdavanju građevinske dozvole.

Sve gore navedeno je presjek planiranih i analiziranih aktivnosti unazad
četverogodišnjeg perioda.
Da li smo htjeli više - jesmo, realizirali smo maksimalno moguće
u datim okolnostima.
Svi dobronamjerni prosudit će jesam li - ili nisam opravdao
povjerenje dano mi na posljednjim izborima.
Svi oni koji sustavno stvaraju netrepeljivost prema Općini, meni osobno i
mojim suradnicima, gledajući to iz svog konteksta ocijeniti će to sa ništa, laž ili obmana kako to već slijedi, ali neke činjenice se ne mogu

izbrisati jer su rezultati vidljivi na terenu i ostaju za buduće generacije.
Na kraju se moram osvrnuti na projekte i izvršenja koja smo zajednički
uz pripremu stručnih službi Općine i podršku Općinskog vijeća (a koja je
u skoro 100% broju donešenih Odluka bila jednoglasna), a odnosi se na
projekte koji nisu bili planrali ali se se pripremljeni i realizirani, kako
slijedi:
- Među prvima u državi kandidrali smo i odobren nam je Projekt
„ZAŽELI“ u vrijednosti 3,4 milijuna kuna, zaposlili smo 15 žena iz
ciljnih skupina te dvoje suradnika u Projektu te brinuli o cca 80
korisnika starije životne dobi
- Odobren nam je Projekt „Odrastimo sretno zajedno u poticajnom
okruženju“ u vrijednosti 2,4 milijuna kuna u čiji rad je uključeno
10-tak osoba, organiziran cjelodnevni rad vrtića do 21 h, time smo
omogućili da se preko 100-tinjak uključe kroz četiri igraonice
potpuno besplatne za naše roditelje. Takav projekt nemaju niti
gradovi, a ima ga mala općina Josipdol.
- Omogućili smo mladima da putem Projekta HZZ-a odrede u Općini
Josipdol pripravnički staž i polože Državni ispit čime su stekli prva
radna iskustva i mogućnost daljnjeg zapošljavanja
- U Projektu javnih radova kroz godine bilo je uključeno stotinjak
naših sumještana

- Kroz sve godine, među prvima u okruženju osigurali smo sredstva
za Produženi boravak kao i financiranje predškolskog odgoja
- Općina Josipdol nije povećavala sredstva za novorođeno dijete, ali
financira boravak djece u vrtiću sa preko 80% troškova što je na
godišnjoj razini, sada skoro dva milijuna kuna iz općinskog
Proračuna, odnosno 20.000,00 kn po djetetu za preko 80-ero djece
koji pohađaju programe vrtića
- Da bi se smanjila lista čekanja upisa djece u vrtić, predložio sam
uređenje prostora stare škole u Oštarijama za izdvojeni odjel vrtića
Josipdol te stvorili preduvjete za upis cca 26-ero djece ovisno o
vrsti skupine, u potpunosti smo isfinacirali, uredili i opremili te
dobar dio radova izvršili samostalno sa našim djelatnicima
- Prijavom Projekta za područja na kojem živi stanovništvo
nacionalnih manjina odobrena su nam sredstva i asfaltirali smo na
području Vojnovca dvije dionice ceste ukupno cca 1 km novog
asfalta
- Zamijenili smo cca 250 kom rasvjetnih tijela sa novom štednom led
rasvjetom uz glavne prometnice i na kanderlaberima te izmijenili
reflektore na igralištima
- Kod izgradnje spomenika Hrvatskim braniteljima u potpunosti smo
uredili okoliš škole i vrtića te postavili novu zaštitnu ogradu oko
vrtića čime je taj prostor dobio sasvim novi izgled
- Prijavili smo i proveli Projekt wifi4eu i postavili 11 pristupnih točaka
besplatno interneta
- Na više pozicija postavili smo sustav video nadzora
- Za potrebe Komunalnog nabavljeno je polovno kombi vozilo
- Komunalnom poduzeću odobrena je nabava novog komunalnog
vozila smećara za odvojeno prikupljanje otpada i potpisan je
Ugovor o sufinaciranj sa Fondom za zaštitu okoliša
- Dugotrajnim pregovorima sa Ministarstvom obrane uspjeli smo
postići dogovor oko naplate komunalne naknade i zaostataka za
vojni poligon što predstavlja značajni prihod našoj općini u iznosu
od 1.000.000,00 kn godišnje
- Pregovorima sa Hrvatskim cestama osigurali smo 100 %
financiranje zimske službe koja je u godinama s puno snijega
predstavljala velike financijske izdatke

- Osigurana su sredstva kojima je nabavljen vatrogasni kamion
cisterna i terensko navalno vozilo za DVD Josipdol
- Rebalansom Proračuna osigurali smo sredstva za nabavku
vatrogasne cisterne za DVD Oštarije jer je postojeća stara 29
godina, neispravna i nesigurna za korištenje, postupak nabave je u
tijeku i isporuka vozila očekuje se do početka ljeta ove godine
- Donijeli smo Odluku o oslobađanju komunalne naknade za naše
poduzetnike kojima je bio zabranjen rad Odlukom Stožera Civilne
zaštite RH
- U sklopu obnove crkve Svetog Josipa, osigurali smo i realizirali
pomoć u iznosu od 100 tisuća kuna
- U sklopu obnove crkvene kuće pravoslavne crkve na Staroj cesti u
Josipdolu osigurali smo kroz godine sredstva za obnovu 25 tisuća
kn
- U Proračunu za prošlu i ovu godinu planirana su i osigurana
sredstva za pomoć obnove Kapelice Svetog Antuna u Oštarijama u
iznosu od 50 tisuća kuna
- Ugovoreni su radovi za rekonstrukciju dijela Karlovačke ulice do
ulaza u prostor pilane
- Ugovoreni su radovi za uređenje odvodnje i rekonstrukciju
nogostupa u Kolodvorskoj ulici od D23 do prilaza kuće obitelji
Špelić, u sklopu toga predviđena je i rekonstrukcija dijela javne
rasvjete
- Započeta je izrada projekta za izgradnju prilaza uz prugu sa Lagera
do pilane Žanić
- U tijeku je izrada projekta osvjetljenja Marmontovog mosta u
Oštarijama
- Napravljena je projektna dokumentacija za produljenje pješačke
staze preko propusta na D42 u Oštarijama (kod Krže), Općina je
izradila projektnu dokumentaciju, a Hrvatske ceste bi trebale
prema dogovoru izvesti i financirati radove
- U tijeku je izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju ceste
Mihaljevići i izgradnju mosta preko suhog korita rijeke Mrežnice
- Gotova je projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa na
dijelu Ogulinske ulice od prilaza općini do ulaska u Vrtlarsku ulicu

- U pripremi je projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u
Skradniku uz D23 od puta za Rastik do puta iza škole u Skradniku
Nastojao sam spomenuti samo najbitnije realizacije u ovom mandatnom
periodu. Svi naši sumještani najbolji su sud kod procjene i ocjene rada
Općine i Načelnika u ovom mandatu. Na kraju zahvaljujem prvenstveno
Jedinstvenom upravnom odjelu i svim djelatnicima općine i komunalnog
na čelu sa Pročelnicom na suradnji i potpori kod provođenja svih
aktivnosti i projekata.
Zahvaljujem se svima Vijećnicama i Vijećnicima na čelu sa predsjednikom
Općinskog vijeća na konstruktivnoj suradnji i skoro 100% potpori kod
usvajanja svih predloženih odluka kroz 23 sjednice Općinskog vijeća koji
smo zajednički odradili u ovom sazivu.
Proračun Općine Josipdol je stabilan, osigurana su i rezervirana sredstva
za sve planirane projekte. Općina Josipdol sa današnjim danom nema
nikavih dugovanja niti poznatih vanjskih potraživanja.
Obzirom da nam u svibnju predstoje lokalni izbori svim budućim
kandidatima i kandidatkinjama želim uspjeh i pozivam na korektnu
izbornu pormidžbu.
Osobno, ostao sam dužan sebi i našim sumještanima provedbu nekih
zacrtanih projekata i ničim opterećen aktivno ću se uključiti u izbore i
zatražiti nastavak povjerenja naših sumještana, a sve na temelju
činjenica i realiziranih projekata koje smo odradili ili započeli za uređenje
naše Općine.

Načelnik
Zlatko Mihaljević

