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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/09 

URBROJ: 2133/13-04-21-2 

Josipdol, 7. prosinca 2021. godine 

 

Z A P I S N I K 
 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol, održane 7. prosinca 2021. godine putem 

elektroničke pošte s početkom u 10:00 sati . 

 

Anđelina Božičević, predsjednica Općinskog vijeća, šalje e-mail kojim pozdravlja sve prisutne 

i otvara sjednicu točno u 10.00 sati.  

 

Prije samog početka Sjednice svi vijećnici su se prijavili, potvrdili svoje prisustvo i sudjelovanje 

na Sjednici čime je zadovoljen postupak evidencije vijećnika na sjednici. Vijećnik Ivica 

Gračanin telefonskim putem je potvrdio svoju prisutnost u zadanom vremenskom roku.  

 

Na elektronskoj sjednici su nazočni: predsjednica Anđelina Božičević, zamjenik predsjednice 

Miljenko Božičević, vijećnici: Martina Jandrlić, Damir Mihaljević, Dragan Kolak, Darko 

Poljak, Sanja Gerić, Zlatko Mihaljević, Ruža Neralić, Josip Vukelić, Alen Žanić, Ivica 

Gračanin, Sanja Radošević,  Anamarija Fumić i općinski  načelnik Općine Josipdol Dragan 

Rudančić. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica vijeća, iznosi da je kvorum ostvaren, te da su stvoreni uvjeti 

za daljnji rad sjednice te da će sve donesene odluke biti pravovaljane. Moli vijećnike koji su se 

uključili u elektronsku sjednicu putem korisničkog imena i lozinke koja im je dostavljena u 

pozivu, da se potpišu ispod tekstualnih izjava koje dostavljaju.  

 

Nadalje predsjednica Božičević za rad sjednice predlaže sljedeći dnevni red.  

 

Dnevni red 

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol 

3. Odgovor na zahtjev za ocjenu zakonitosti- (predlagatelj – Ivanka Turkalj) 

 

Nakon utvrđivanja dnevnog reda predsjednica OV Božičević daje predloženi dnevni red na 

usvajanje. Konstatira da je dnevni red jednoglasno usvojen sa 14 glasova za i 0 glasova protiv. 

Vijećnik gospodin Ivica Gračanin izjašnjava se telefonskim putem. 
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Ad. 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara prvu točku dnevnog reda: 

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi 

  

 U Sazivu za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol navedeno je da se mole 

vijećnici da sva pitanja i prijedloge u svezi pojedinih točaka dnevnog reda dostave najkasnije 

do ponedjeljka 6. prosinca 2021.godine do 7 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte 

opcinsko.vijece.josipdol@gmail.com kako bi se na vrijeme pripremili odgovori na pitanja, te 

će na ista biti odgovoreno tijekom današnje elektronske sjednice.  Pravovremeno je dostavljeno 

jedno pitanje gospodina Jose Vukelića, a vezano uz rad Turističke zajednice.  

 

U nastavku navodimo vijećničko pitanje upućeno načelniku gospodinu Draganu Rudančiću: 

 

  

 „ Pošto je  Općinsko vijeće Općine Josipdol, na svojoj sjednici održanoj dana 10. 09. 

2021. god., donijelo Odluku o potpisivanju sporazuma o udruživanju turističkih zajednica 

općina Tounj, Plaški i Josipdol, te ovlastilo načelnika Općine Josipdol za potpisivanje 

navedenog sporazuma, zanima me koje su radnje u vezi toga poduzete i u kojoj fazi je osnivanje 

„Turističke zajednice područja smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske“? 

 

Na navedeni upit načelnik gospodin Rudančić dostavlja sljedeći odgovor: 

 

  

 Vezano za osnivanje TZP u kontaktu smo sa Minstarstvom turizma i sporta te 

postupamo prema protokolu o postupanju o osnivanju TZP. Općina Josipdol je do sada odradila 

sve traženo i dostavila je u Ministarstvo sve potrebito. Čeka se u Ministarstvu turizma i sporta 

da se održi sjednica Povjerenstva. Na sjednici Povjerenstva se razmatraju takvi predmeti i 

donosi se Odluka. U kontaktu smo sa Ministarstvom i trebala je sjednica biti održana u 

studenom, ali nije sazvana. Prema zadnjim informacija planirana je sjednica u prosincu. Do 

današnjeg dana nije još održana sjednica. Nadam se da će se održati uskoro i da ćemo dalje 

nastaviti raditi prema Uputstvima iz Ministarstva turizma i sporta na Osnivanju TZP i da ćemo 

biti spremni za sljedeću turističku sezonu. 

 

Nakon danog odgovora gospodin Vukelić postavlja dodatni upit gospodinu Rudančiću koji 

navodimo u cijelosti: 

 

 Hvala na odgovoru na vijećničko pitanje.  

Molio bih samo nadopunu: Dali ste upoznati sa planovima i inicijativom TZ Ogulin ili TZ 

Karlovačke županije o udruživanju sa TZ Josipdol, Tounj, Plaški? 

 

 

Na navedeno dodatno pitanje gospodinu Draganu Rudančiću odgovor navodimo u cijelosti: 

 

 Nisam upoznat sa planovima i inicijativom. Nitko nas kao instituciju ili mene osobno 

nije o tome obavijestio ili poslao neki službeni dopis. 

 

 Gospodin Joso Vukelić se zahvaljuje na odgovoru, te predsjednica konstatira da je 

jedino gospodin Joso Vukelić pravovremeno dostavio pitanje na koje mu je i odgovoreno. 

mailto:opcinsko.vijece.josipdol@gmail.com
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Također konstatira da su odgovori na pitanja dati, te zaključuje raspravu i prelazi na sljedeću 

točku dnevnog reda.  

 

Ad.2. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol 

 

 Anđelina Božičević, predsjednica, otvara drugu točku dnevnog reda i iznosi da su svi 

vijećnici u materijalima dobili Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća općine Josipdol, te moli 

vijećnike da se izjasne o prihvaćanju Zapisnika.  

 

Vijećnik gospodin Zlatko Mihaljević iznosi konstataciju na Zapisnik koju navodimo u cijelosti: 

 

 Prihvaćam predloženi dnevni red i zapisnik sa 3. sjednice OV (10:11h) , te naknadno 

dostavlja dodatnu konstataciju (10.19h) 

 

 Zapisnik je napravljen prema stvarnom stanju na prethodnoj sjednici, a iz zapisnika je 

vidljivo koliko nepravilnosti je učinjeno u samom radu sjednice počevši od aktualnog sata pa 

do točke "Ad.9. Donošenje Odluke o imenovanju revizorskog tima" gdje sam upozoren od 

predsjednice vijeća gospođe Božičević da svaki vijećnik "ima pravo postaviti dva pitanja, dok 

je vijećnik Zlatko Mihaljević postavio više", moje pitanje bilo je "koliko košta navedena 

revizija", a opisno sam pitao sa koje pozicije je planirana stavka i zašto obnašatelji vlasti nemaju 

povjerenje u državnu reviziju pa se to svodi da je to više pitanja. 

 

Na navedeno odgovor predsjednice Božičević navodimo u cijelosti: 

 

 

 Poštovani gospodine Mihaljeviću, 

na Vašu konstataciju da je učinjeno niz nepravilnosti odgovaram da je sjednica vođena prema 

Poslovniku općinskog vijeća Općine Josipdol, te prema Članku 53. vijećnik ima pravo postaviti 

najviše dva vijećnička pitanja što Vam je i dozvoljeno. Naravno, ukoliko postoje i dodatna 

pitanja uvijek ih možete naknadno postaviti, a mogli ste i za ovu sjednicu Vijeća postaviti isto 

pitanje ukoliko niste bili zadovoljni odgovorom načelnika. Apsolutno ništa što se radi nije tajna 

i sve je potpuno transparentno i prema zakonu. Vjerujem da ćemo svi biti još malo pametniji 

kada pokraj nas bude sjedio pravnik koji će nas još i bolje i potpunije upućivati u apsolutno sva 

pravna pitanja i postupanja. Također napominjem da ste dobili odgovor na sva pitanja, što je u 

zapisniku i vidljivo, te da vam je kroz cijeli tijek sjednice dozvoljeno postavljanje i mnogo više 

pitanja od predviđenog poslovnikom. 

 

Predsjednica OV Božičević konstatira da je Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Josipdol jednoglasno usvojen.Vijećnik Ivica Gračanin izjasnio se telefonskim putem. 

 

Ad. 3. Odgovor na zahtjev za ocjenu zakonitosti – (podnositelj zahtjeva- Ivanka Turkalj) 

 

 Anđelina Božičević, predsjednica Općinskog vijeća, otvara treću točku dnevnog reda i 

moli vijećnike da se putem tablice izjasne o navedenoj točki. 

 

 Vijećnik gospodin Zlatko Mihaljević na navedeni zahtjev za izjašnjavanje o 3. točki 

dnevnog reda šalje dodatno obrazloženje svog stava o navedenoj točki koje navodimo u cijelost 

 

 Poštovani, svjesni smo situacije sa pandemijom "COVID-19" no vaša današnja sjednica 

i sam tijek rada sjednice više liči na "lakrdiju" od samog poziva koji smo dobivali kroz tri 
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ispravka i ispravke pa do samog tijeka rada sjednice i glasovanja. Naš sabor uredno zasjeda bez 

obzira na situaciju, a mi smo mogli sjednicu održati barem video-linkom.  

Što se tiče samog dnevnog reda i glasovanja te dobivenih materijala u privitku, pod točkom 3. 

predloženog dnevnog reda "Odgovor na zahtjev za ocjenu zakonitosti - (predlagatelj - IVANKA 

TURKALJ)", gospođa Turkalj nije predlagatelj već podnositelj zahtjeva za Ocjenu zakonitosti 

općih akata u nadležnosti Općine Josipdol i općinskog vijeća. Po tom pitanju sam 

"SUZDRŽAN" od bilo kakvog glasovanja jer svaki predmet koji se nalazi u nadležnosti sudskih 

ili institucija državnih odvjetništva, o njemu se ne raspravlja niti donose bilo kakvi zaključci ili 

glasovanja.  

Smatram da nitko od nas nije niti kompetentan niti nadležan da ocjenjuje zakonitost već je to u 

nadležnosti sudskih institucija. Sve ono što ste opisali u vašem podnesku je samo replika svih 

dosadašnjih događanja i ponavljanja jednih te istih teza pozivanjem na zapisnik o provedenom 

inspekcijskom nadzoru nad radom tijela Općine Josipdol koji je započeo 23. ožujka 2021. 

godine, a dovršen 06. srpnja 2021. godine izradom Zapisnika o provedenom neposrednom 

inspekcijskom nadzoru nad radom tijela Općine Josipdol, u kojem su utvrđene brojne 

nezakonitosti i nepravilnosti u radu nadziranih tijela. Sporni zapisnik nisam mogao dobiti na 

uvid usmenim putem, niti pisanim traženjem, a on je okosnica na koju se vi pozivate. Na zadnjoj 

sjednici općinskog vijeća ukazivali smo na niz nepravilnosti u postupanjima i prebacivanjem 

krivnje na nepravilnosti pročelnice i bivšeg načelnika, a sve pod krinkom omogućavanja novih 

obećanih zapošljavanja iz predizbornog perioda i obračuna sa "nepodobnima" na štetu 

proračuna Općine Josipdol i njezinih sumještana. 

 

 

Nakon što su se vijećnici izjasnili predsjednica konstatira da je prijedlog odgovora Visokom 

upravnom sudu na zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Općine Josipdol  podnositeljice Ivanke Turkalj,  usvojen sa 10 glasova „za“ i 4 suzdržana glasa. 

Vijećnik Ivica Gračanin izjasnio se telefonskim putem.  

 

 

    Zapisničar                        Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

Anđelina Božičević       Anđelina Božičević 


