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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/21-01/04 

UR.BR: 2133/13-04-21-02 

Josipdol,  24.  veljače  2021.   godine  

 

Z A P I S N I K 

 

Sa 23.  sjednice  Općinskog Vijeća  Općine Josipdol ,  održane dana 24. veljače 2021.  godine  

u prostorijama Općine Josipdol sa početkom u   13,00 sati. 

 

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

Rudančić i vijećnici: Ružica Neralić, Sanja Gerić,  Milan Neralić,  Veseljko Šegan, Dražen 

Gračanin, Alen Žanić, Vesna Luketić, Dražen Jandrlić, Angelina Bićanić, načelnik Općine 

Josipdol Zlatko Mihaljević, pročelnica Ivanka Turkalj i predsjednik Savjeta mladih Antonio 

Juričić. Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Stevica Jakšić, 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.  

 

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 22. sjednice Općinskog vijeća  

5. Donošenje Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu  

6. Donošenje Statuta Općine Josipdol  

7. Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Josipdol  

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i 

članovima radnih tijela  

9. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija  

10. Donošenje Odluke o pokretanju izrade Strategije razvoja Općine Josipdol  

11. Razmatranje zahtjeva o ukidanju svojstva javnog dobra – puta u Oštarijama  

12. Razmatranje inicijative za osnivanje Turističke zajednice područja Općine Josipdol, 

Općine Plaški i Tounj 

 

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

Konstatira da je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno.  

 

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

vijećnika 
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Josip Vukelić, predsjednik, otvara prvu točku dnevnog reda i iznosi da je predsjednica 

Mandatne komisije gđa. D. Žanić odsutna te da će on pročitati Izvješće Mandatne komisije 

(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 novoizabrana 

vijećnica Angelina Bićanić polagati svečanu prisegu zbog početka mandata. 

Angelina Bićanić, polaže svečani prisegu.  

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

sljedeću točku dnevnog reda. 

 

Ad. 3. Aktualni sat 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara treću točku dnevnog reda  te se za riječ javljaju sljedeći 

vijećnici: Veseljko Šegan, Dražen Gračanin i Dražen Jandrlić.  

Veseljko Šegan, vijećnik, pozdravlja sve prisutne i postavlja pitanje da li postoji mogućnost 

saniranja puta i mosta u Turkaljima (Josipdol), pošto je sve devastirano? 

Dražen Gračanin, vijećnik, pozdravlja sve prisutne i postavlja pitanje vezano za sanaciju 

udarnih rupa na cestama prema Lugu i Belaju? 

Dražen Jandrlić, vijećnik, pozdravlja sve prisutne i iznosi da je već svim poznata 

problematika vode u Modrušama i zanima ga u kojoj fazi je rješavanje tog problema? 

Zlatko Mihaljević, načelnik, pozdravlja sve prisutne i odgovara na pitanje vijećnika V. Šegana 

te iznosi da je pristigla zamolba grupe građana za sanaciju navedenog puta. Nadalje iznosi da 

je prošle godine bilo u planu saniranje navedenog puta i mosta ali nažalost zbog vremenskih 

uvjeta nisu bili u mogućnosti te će čim nabave materijal i da se poboljšaju vremenski uvjeti 

sanirati navedeni put. Nadale odgovara na pitanje vijećnika D. Gračanina i iznosi da su 

navedene dionice cesta prema Lugu i Belaju u vlasništvu ŽUC-a te da je sanacija navedenih 

oštećenja u njihovoj nadležnosti. Iznosi da je prošli tjedan održan radi sastanak sa 

predstavnicima ŽUC-a, a vezano za navedenu temu sanacije udarnih rupa i oštećenja te su od 

istih dobili odgovor da u zimskom periodu ne vrše asfalterske radove zbog niskih temperatura 

te da će čim se stvore preduvjeti krenuti sa asfalterskim radovima. Nadalje odgovara na 

pitanje vijećnika D. Jandrlića i iznosi da su svim stanovnicima Modruša poslali obavijesti o 

priključenju na vodovod te se isti moraju javiti u Vodovod i kanalizaciju. Detaljnije 

informacije o priključenju dobiti će od Vodovoda i kanalizacije te se pojedino svako 

kućanstvo mora priključiti na navedeni vodovod, a Općina će sufinancirati troškove iskope 

duže do 50m.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, pozdravlja sve prisutne i iznosi da je obavijest o priključenju 

poslana samo onim kućanstvima koji se mogu odmah priključiti na navedeni vodovod, a što 

se tiče naselja oko vijećnika D. Jandrlića isto je specifično te će morati za to naselje tražiti 

izmjene i dopune građevinske dozvole.  

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

 

Ad. 4. Prihvaćanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća 

 

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

riječ, zaključuje raspravu i daje četvrtu točku dnevnog reda prihvaćanje Zapisnika sa 22. 

sjednice Općinskog vijeća na usvajanje.  

Konstatira da je četvrta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.  
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Zlatko Mihaljević, načelnik, postavlja pitanje vijećniku Alenu Žaniću, da li je sve riješeno 

oko postavljenog pitanja na prošloj sjednici? 

Alen Žanić, vijećnik, iznosi da pismeni odgovor nije dobio već samo usmeni te da je on u 

mailu kada je naveo svoja vijećnička pitanja, naveo je i da traži i pismeni odgovor na svoja 

vijećnička pitanja, a isto je tražio ne samo zbog sebe samoga već i zbog drugih razloga.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da je prema Poslovniku, ako je na sjednici postavljeno 

usmeno pitanje vijećnika na isto će biti odgovoreno usmenim putem te ako se vijećnik slaže 

sa dobivenim odgovorom, navedeni usmeni odgovor smatra se zadovoljavajućim i kao takav 

unosi se u Zapisnik i smatra se kao pismeni odgovor, ali ako vijećnik postavi usmeno 

vijećničko pitanje, a zatraži pismeni odgovor, tada se na sjednici ne odgovara usmeni putem 

na vijećničko pitanje već se na sljedećoj sjednici uručuje pismeni odgovor. Nadalje iznosi 

nadopunu pitanja sa prošle sjednice, za Kolodvorsku ulicu jučer je izvršen upis u nadležnom 

sudu i raspisan je postupak javne nabave za sanaciju iste. 

Alen Žanić, vijećnik, postavlja pitanje do kuda je konkretno riješen problem? 

Ivanka Turkalj, pročelnica, odgovara na pitanje vijećnika A. Žanića i iznosi da je trenutno 

riješen problem Karlovačke ulice do ulaza u pilanu.  

 

Ad. 5. Donošenje Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu  

 

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

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da su stavke Proračun oprezno i realno planirane te da se u 

navedene izmjene i dopune ide zbog ostvarena velika dva projekta te zbog pristiglih zamolbi 

DVD-a Josipdol i Oštarije. Nadalje čita pristigle zamolbe (prilog zapisniku). Iznosi da je 

odobren projekt za nabavu novog komunalnog vozila u iznosu od 1.300.000,00 kn od kojeg se 

85% iznosa sufinancira iz fondova EU, a 15% iznosa se sufinancira iz vlastitih prihoda 

komunalnog društva. Smatra da nabavkom novog komunalnog vozila, staro mogu donirati na 

zahtjev DVD-a Oštarije te da je to puno bolje i isplativije nego isto prodati. Nadalje iznosi da 

se izmjene u proračunu odnose na stavke troškova nabavke novog vatrogasnog vozila za 

potrebe DVD-a Josipdol i sufinanciranje dogradnje starog komunalnog vozila koje bi se 

doniralo DVD-u Oštarije po njihovom zahtjevu.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu te se za riječ javlja vijećnik Alen Žanić.  

Alen Žanić, vijećnik, postavlja pitanje da li je planiran proračun tako da su razmotrili 

mogućnost prodaje starog komunalnog vozila i s tom naknadom pomogli DVD-u Oštarije da i 

oni nabave novo vatrogasno vozilo iz razloga što bi nadogradnja postojećeg komunalnog 

vozila mogla potrajati? 

Ivanka Turkalj, pročelnica, odgovara na pitanje vijećnika A. Žanić i iznosi da je prodaju 

starog komunalnog vozila teško realizirati iz razloga što svi koji nabavljaju komunalna vozila 

čekaju natječaje fondova EU i svi žele kupiti novo komunalno vozilo, a ne staro.  

Zlatko Mihaljević, načelnik, iznosi da je trenutno komunalno vozilo u relativno dobrom stanju 

te da će isto teško prodati i pitanje u kakvom će stanju biti drugo vozilo. Iznosi da je potrebna 

procjena starog komunalnog vozila te smatra ako DVD- Oštarije želi to vozilo da im se isto i 

donira. Trenutni kvarovi i problemi javljaju se na sustavu dogradnje za potrebe odvoza 

komunalnog otpada, ali taj sustav nije potreban za potrebe vatrogasaca i smatra da je to dobra 

odluka.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da će se tražiti procjena sadašnjeg komunalnog vozila i da 

će se napraviti usporedba i iznosi da se ovdje radi samo o zamolbama DVD-a koje se 

razmatraju.  

Veseljko Šegan, vijećnik, iznosi da se on slaže sa zahtjevom DVD-a Oštarije za donaciju 

starog komunalnog vozila te da bi bilo šteta prodati isto i smatra da troškovi nadogradnje ne 

bi bili visoki.  
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Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna (prilog 

zapisniku).  

Alen Žanić, vijećnik, iznosi da je u obrazloženju spomenut projekt eJosipdola te ga zanima 

kako će isti funkcionirati sa starijim stanovništvom Općine? 

Ivanka Turkalj, pročelnica, odgovara na pitanje vijećnika A. Žanića i iznosi da će se sve za 

potrebe starijeg stanovništva odrađivati u Općini Josipdol kao i do sada.  

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

podržava svaku vrstu napretka i poboljšanja te da je održan sastanak putem video konferencije 

na kojem je donesena Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Josipdol.  

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje raspravu i daje petu točku dnevnog reda donošenje 

Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu na usvajanje.  

Konstatira da je peta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.  

 

Ad. 6. Donošenje Statuta Općine Josipdol  

 

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

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da su sve izmjene Statuta izvršene u skladu sa izmjena 

zakonskih odredbi.  

Josip Vukelić, predsjednik, otvara raspravu te se za riječ javljaju sljedeći vijećnici: Dražen 

Gračanin, Vesna Luketić i Ružica Neralić.  

Dražen Gračanin, vijećnik, postavlja pitanje da li je za razrješenje načelnika potrebno 20% 

glasova birača  i 2/3 glasova vijećnika? 

Ivanka Turkalj, pročelnica, odgovara na pitanje vijećnika D. Gračanina i iznos da je za 

potrebe razrješenja načelnika potrebno ili 20% glasova birača ili 2/3 glasova vijećnika, nije 

potrebno oboje te se o istom odlučuje na referendumu.  

Vesna Lukatić, vijećnica, iznosi da u čl. 43. Statuta nije naveden Odbor za branitelje.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da su navedeni samo Odbori koji se moraju održati ali se 

može dodati i Odbor za branitelje.  

Vesna Luketić, vijećnica, iznosi da bi se u čl. 47. Statuta trebali dodati i poslovi civilne zaštite 

i spašavanja.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, slaže se sa prijedlogom vijećnice V. Luketić pošto su poslovi 

civilne zaštite i spašavanja ubrojeni pod poslove zamjenika načelnika ali izmjenom zakon 

ukida se mjesto zamjenika načelnika i navedeni poslovi pripadaju pod članak 47. Nadalje 

predlaže da se Odbor za branitelje unese i u Pravilnik.  

Ružica Neralić, vijećnica, pozdravlja sve prisutne i iznosi da je jutros u 8,00 h održan 

sastanak Odbora za Statut i Poslovnik putem video konferencije na kojem je podržan 

prijedlog izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika Općine Josipdol.  

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje raspravu i daje šestu točku dnevnog reda donošenje 

Statuta Općine Josipdol na usvajanje.  

Konstatira da je šesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.  

 

Ad. 7. Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Josipdol 

 

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

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da se predlaže novi Poslovnik koje je usklađen sa novim 

odredbama zakona o JLS i Statutom.  

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

Dražen Gračanin, vijećnik, postavlja pitanje da li članovi odbora moraju biti članovi 

Općinskog vijeća? 
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Ivanka Turkalj, pročelnica, odgovara na pitanje vijećnika D. Gračanina i iznosi da članovi 

Odbora ne moraju biti i članovi Općinskog vijeća osim u Mandatnoj komisiji.  

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje raspravu i daje sedmu točku dnevnog reda donošenje 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Josipdol na usvajanje.  

Konstatira da je sedma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.  

 

Ad. 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i 

članovima radnih tijela 

 

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

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da se i ova Odluka mijenja zbog izmjena zakonskih odredbi 

te da se radi o smanjenju naknade  predsjednika Općinskog vijeća koja se smanjuje na 

mjesečnoj razini sa 1.500,00 kn neto na 750,00 kn neto. 

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

raspravu i daje osmu točku dnevnog reda donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela na usvajanje.  

Konstatira da je osma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.  

 

Ad. 9. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija 

 

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

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da je dana 10.prosinca 2020. g. raspisan natječaj za dodjelu 

stipendija i oformljeno je Povjerenstvo u sastavu Ivanke Turkalj, Nikice Jagnjić i Ružice 

Neralić, ali gđa. R. Neralić odbila je biti član Povjerenstva. Nadalje čita Zapisnik o otvaranju 

pristiglih zamolbi. 

Zlatko Mihaljević, načelnik, predlaže da se zbog cijele situacije ove godine napravi iznimka i 

da se svim prijavljenim na natječaj odobri stipendiranje i to studentima u mjesečnom iznosu 

od 1.000,00 kn i učenicima u mjesečnom iznosu od 500,00 kn za deset mjeseci.  

Dražen Jandrlić, vijećnik, pohvaljuje prijedlog Načelnika.  

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

raspravu i daje devetu točku dnevnog reda donošenje Odluke o dodjeli stipendija na 

usvajanje.  

Konstatira da je deveta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.  

 

Vijećnik Alen Žanić napušta rad sjednice u 14,30 sati.  

 

Ad. 10. Donošenje Odluke o pokretanju izrade Strategije razvoja Općine Josipdol 

 

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

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da Općina ima izrađenu Strategiju razvoja ali zbog velikog 

broja prijavljenih natječaja koji se financiraju iz fondova EU mora se ići u izradu nove 

Strategije razvoja. Nadalje čita prijedlog Odluke (prilog zapisniku) i iznosi da nakon 

donošenja navedene Odluke mogu pokrenuti postupak izrade nove Strategije razvoja te je taj 

postupak dugotrajan.  

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

raspravu i daje desetu točku dnevnog reda donošenje Odluke o pokretanju izrade Strategije 

razvoja Općine Josipdol na usvajanje.  

Konstatira da je deseta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 10 glasova za.  
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Ad. 11. Razmatranje zahtjeva o ukidanju svojstva javnog dobra – puta u Oštarijama 

 

Josip Vukelić, predsjednik, otvara jedanaestu točku dnevnog reda i iznosi da je pristigao 

zahtjev od strane Ruže Magdić i Mare Klišanin da se ukine svojstvo javnog dobra puta na 

čestici br. 3486. U materijalima je vidljivo o kojim česticama se radi. Iznosi da je čestica br. 

3486 upisana kao javno dobro – put, ali čestica br. 3484/2 nalazi se u njegovom vlasništvu i 

čestica br. 3487 je u vlasništvu Ruže Magdić i njene sestre Mare Klišanin. Iznosi da je sud 

prije mnogo godina donio Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra ali isto nikada nije 

provedeno te se iz tog razloga danas razmatra o ovoj točki dnevnog reda. Nadalje predlaže da 

se o ovoj točki dnevnog reda glasa tajno pošto je on jedan od vlasnika navedenih čestica.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da samo Općinsko vijeće može donijeti Odluku o ukidanju 

ili proglašenju svojstva jadnog dobra i niti jedan sud je ne može osporiti.  

Zlatko Mihaljević, načelnik, iznosi da mu nije jasno zašto navedene stranke traže ukidanje 

svojstva javnog dobra i isto tako on podržava prijedlog tajnog glasanja pošto ne želi da se javi 

situacija da je on utjecao na glasanje.  

Ivana Rendulić, zapisničar, dijeli listiće za tajno glasovanje. Nadalje završetkom tajnog 

glasanja, prebrojava glasove i konstatira da je od 10 glasova: 8 protiv, 1 suzdržan i 1 za.  

Josip Vukelić, predsjednik, konstatira da  jedanaesta točka dnevnog reda nije prihvaćena sa 8 

glasova protiv, 1 suzdržanim glasom u 1 glasom za.  

 

Ad. 12. Razmatranje inicijative za osnivanje Turističke zajednice područja Općine 

Josipdol, Općine Plaški i Tounj 

 

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

Turkalj.  

Ivanka Turkalj, pročelnica, iznosi da Općina Josipdol ima osnovanu Turističku zajednicu te 

sve poslove za istu obavljaju djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela i to bez nakane. Prvi 

prijedlog Općine Tounj bio sa Općinom Plaški i Saborsko ali je Općina Saborsko odbila 

navedeni prijedlog i onda su se obratili Općini Josipdol sa navedenim prijedlogom. Smatra da 

se prije bilo kakvog postupka trebaju detaljno definirati uvjeti poslovanja i financiranja iz 

razloga što TZ Općine posluje sa pozitivnim rezultatima poslovanja i ne bi bilo u redu da sve 

tereti TZ Općine Josipdol.  

Nikica Jagnić, zamjenik načelnika, pridružuje se radu sjednice u 14,50 sati.  

Nikica Jagnjić, zamjenik načelnika, ispričava se na kašnjenju i iznosi da je prijedlog na nivou 

Županije da se oforme zajedničke Turističke zajednice zbog lakšeg kandidiranja na razne 

natječaje. Smatra da je Općine Josipdol u povoljnijem položaju od Općine Plaški i Tuonj te se 

bilježi sve veći broj turista na području Općine Josipdol. Iznosi da je on osobno za suradnju 

ali da se unaprijed definiraju svi uvjeti potrebni za poslovanje.  

Zlatko Mihaljević, načelnik, iznosi da on ne želi da se ugasi TZ Općine Josipdol. 

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

raspravu i daje dvanaestu točku dnevnog reda razmatranje inicijative za osnivanje Turističke 

zajednice područja Općine Josipdol, Općine Plaški i Tounj na usvajanje.  

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

 

Josip Vukelić, predsjednik, zaključuje rad sjednice  u 15,00 sati.  

 

 

Zapisničar:         Predsjednik Općinskog Vijeća:  

Ivana Rendulić        Josip Vukelić 


