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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE   

KLASA: 021-05/21-01/10 

URBROJ: 2133/13-04-21-2  

Josipdol, 29. prosinca  2021.    

  

  

Z A P I S N I K  

  

Sa 5.  sjednice  Općinskog Vijeća  Općine Josipdol,  održane dana 29. prosinca 2021.  godine  

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

  

Anđelina Božičević, predsjednica Općinskog Vijeća, otvara  rad sjednice, pozdravlja sve 

nazočne, moli za razumijevanje  

Nadalje iznosi kako je zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Miljenko Božičević podnio 

zamolbu predsjednici Općinskog vijeća za sudjelovanje na sjednici online putem jer iz 

zdravstvenih razloga nije u mogućnosti fizički prisustvovati sjednici što mu je omogućeno. 

 

Na 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, načelnik Općine Josipdol Dragan Rudančić, pročelnik Kristijan Bitunjac i 

zapisničar Marija Mihaljević.   

Na sjednici nije bila nazočna vijećnica Anamarija Fumić Halar koja se ispričala za svoj 

izostanak.   

  

Anđelina Božičević, predsjednica, konstatira da je na sjednici  nazočna većina vijećnika i da 

postoji kvorum za rad sjednice. Nadalje iznosi da prije utvrđivanja dnevnog reda koji je 

dostavljen u materijalima predlaže dopunu dnevnog reda sa točkom „Odluka o odabiru 

najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Odabir izvoditelja za obavljanje 

komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području 

Općine Josipdol.  

Anđelina Božičević, predsjednica, daje na glasanje prijedlog dopune dnevnog reda pri čemu 

bi se uvrstila točka dvadeset.   

Konstatira da je prijedlog uvrštavanja točke dvadeset dnevnog reda usvojen jednoglasno. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, na temelju navedenih odluka za rad sjednice predlaže 

sljedeći dnevni red:   

Dnevni red:   

  

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi  
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2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća  

3. Proračun Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

4. Odluka o izvršavanju Proračuna općine Josipdol za 2022. godinu 

5. Financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2022. godinu 

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Josipdol za 2022. godinu 

7. Program potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu  

8. Program javnih potreba u sportu na području općine Josipdol za 2022. godinu 

9. Program javnih potreba u kulturi na području općine Josipdol za 2022. godinu 

10. Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu 

11. Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu 

12. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

13. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

14. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Josipdol i poboljšanja 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području općine 

Josipdol u 2022. godini 

15. Program javnih potreba u obrazovanju u 2022. godini 

16. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu 

17. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države na području Općine Josipdol u 2022. godini 

18. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu 

19. Plan razvoja Općine Josipdol za razdoblje 2021.-2027. godine 

20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Odabir 

izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih 

cesta i javnih površina na području Općine Josipdol 

 

Anđelina Božičević, predsjednica,  daje na usvajanje predloženi dnevni red. 

Konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno. 

 

Ad. 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi   

  

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara prvu točku dnevnog reda i daje riječ vijećnicima 

koji žele postaviti pitanja. Nadalje upoznaje vijećnike sa pravilima postavljanja pitanja prema  

Pravilniku o radu Općinskog vijeća Općine Josipdol. Za pitanja se javljaju sljedeći vijećnici: 

Ruža Neralić, Alen Žanić i Zlatko Mihaljević.   

Ruža Neralić, vijećnica, pozdravlja sve prisutne i postavlja pitanje hoće li biti isplaćene 

naknade za 4. sjednicu Općinskog vijeća te hoće li dobiti odgovor na pitanje postavljeno na 3. 

sjednici Općinskog vijeća vezano za klasifikacijske rangove. Nadalje iznosi da je na 

službenoj stranici Općine Josipdol pronašla objavu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta 

upravnih odjela te je zanima kako jedna lokalna samouprava poput Općine Josipdol sa cca 

3000 stanovnika može koristiti „model“ Pravilnika grada Knina sa četrnaest tisuća 

stanovnika? 

  

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se na postavljenim pitanjima te daje riječ 

načelniku Draganu Rudančiću. 



 
3

 

Načelnik se zahvaljuje na pitanju te daje odgovor na prvo pitanje vijećnice Ruže Neralić kako 

će morati još provjeriti da li je uobičajeno isplatiti naknadu za sjednicu koja je bila održana 

elektronskim putem, putem maila te da će se očitovati u pisanom obliku. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ pročelniku Kristijanu Bitunjcu za odgovor na 

drugo pitanje vijećnice Ruže Neralić vezano za klasifikacijske rangove. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, pozdravlja sve prisutne te iznosi kako nije bio prisutan na trećoj 

sjednici Općinskog vijeća te da moli za razumijevanje da mu se da vremena da provjeri o 

čemu je točno riječ i da će se pismeno očitovati. 

Alen Žanić, vijećnik iznosi jesu li zaprimljena pitanja koja je dostavio putem maila Načelniku 

Draganu Rudančiću. 

Načelnik, Dragan Rudančić nadalje iznosi da su pitanja zaprimljena. Prvo pitanje je bilo u 

kojoj fazi su radovi na proširenju novog dječjeg vrtića Josipdol te do koje je problematike 

došlo kad je došlo do obustave radova istog. Drugo pitanje je bilo zašto oba pročelnika nisu 

počela sa radom s obzirom da je natječaj završen. 

Nadalje odgovara na prvo pitanje. Iznosi da je osnovni iznos Ugovora oko 1.700.000,00 

kuna, sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade potpisan je Ugovor o 

sufinanciranju na iznos od 750.000,00 kuna sa rokom završetka na dan 15. studenoga 2021. 

godine. Problem je nastao tijekom izvođenja radova kad se pojavila taverna ispod temelja 

radi čega su obustavljeni radovi i napravljeno je ispitivanje tla. Nakon ispitivanja tla utvrđena 

je slaba nosivost temeljnog tla te je potrebno ići u dodatnu sanaciju temeljnog tla. Trošak 

sanacije iznosit će 374.000,00 kuna. Isto tako tijekom natječaja za navedeni projekt došlo je 

do razlike u količini armature u ugovornom troškovniku glavnog projekta u iznosu cca 

255.000,00 kuna.  

Na temelju svega navedeno, izvođač radova može potraživati zbog razlike ponuđene cijene i 

kupljene sredstva od 10% do 30% što bi u financijskom smislu značilo da bi Općina mogla 

platiti trošak razlike od 80.000 kuna do 240.000,00 kuna. Nadalje iznosi da bi troškovi 

dodatnih radova mogli doseći iznos do 860.000,00 kuna. Osnovni problem je nastao zato jer 

glavni projektant nije proveo ispitivanje temeljnog tla prije početka izgradnje. Nadalje iznosi 

da smatra da prilikom izgradnje takvog tipa zgrade potrebno je napraviti geofizičko 

ispitivanje tla. Nadalje iznosi da je traženo geofizičko ispitivanje prilikom pojave navedenog 

problema te da je taj trošak Općina platila oko 30.000,00 kuna. 

Nadalje odgovara na drugo pitanje. Iznosi da nakon završetka natječaja za zapošljavanje 

pročelnika upravnih odjela nije započela sa radom buduća pročelnica Upravnog odjela za 

financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti jer je dužna odraditi otkazni rok kod svog 

poslodavca te da bi trebala započeti sa radom u Općini Josipdol u siječnju 2022. godine. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećniku Zlatku Mihaljević. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik postavlja pitanje vezano za radove na dječjem vrtiću, jesu li  

lokacijskim uvjetima navedeno ispitivanje tla. 

Načelnik odgovara na pitanje vijećnika Zlatka Mihaljevića da će provjeriti taj podataka te 

smatra da je trebalo napraviti geostatiku s obzirom da se radi o izgradnji objekta u kojemu će 

vrijeme provoditi djeca. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnicima Ruži Neralić, Alenu Žaniću i 

Zlatku Mihaljeviću na postavljenim pitanjima te zatvara prvu točku dnevnog reda. 
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Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

  

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara drugu točku dnevnog reda te iznosi da je sa četvrte 

sjednice koja je odrađena elektronskim putem Zapisnik dostavljen u materijalima te da su 

primjedbe mogle iznijeti na početku sjednice prije prelaska na dnevni red. Budući da nije bilo 

primjedaba daje drugu točku dnevnog reda usvajanje Zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog 

vijeća na glasanje.   

Konstatira da je druga točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za i jednim glasom protiv. 

 

Ad. 3. Proračun Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara treću točku dnevnog reda te daje riječ načelniku 

Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, nadalje iznosi kako se želi osvrnuti na navedeni Proračun te 

navodi da od kapitalnih prihoda planirani su prihodi iz EU fondova za provedbu projekata 

Dogradnja vrtića i Izgradnja vatrogasnog doma u Josipdolu u iznosu od 2.000.000,00 kuna te 

prihod od kapitalnih pomoći državnih tijela u iznosu od 1.000.000,00 kuna. U 2022. godini 

planirani su prihodi za rekonstrukciju mrtvačnice u Josipdolu te prihodi za provedbu projekta 

eJosipdol u iznosu od 500.000,00 kuna. Porezni prihodi kao i vlastiti prihodi za 2022. godinu 

planirani su na bazi planiranih prihoda za 2021. godinu. Na rashodovanoj strani zadržana su 

četiri razdjela kao i ovih godina do sada za predstavnička tijela, javnu upravu i administraciju, 

proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol te javnu potrebu. U razdjelu jedan uvedena je 

nova pozicija – troškovi manifestacija na iznos 50.000,00 kuna, a svi ostali rashodi zadržani 

su na istoj razini kao i prethodnih godina no umanjeni za rashode koji se neće ostvariti kao 

naknada bivšem načelniku i zamjeniku načelnika. Rashodi u razdjelu javne uprave i 

administracije isto su zadržani na istoj razini kao i proteklih godina uz ukidanje rashoda koji 

se neće ostvariti. Zadržen je rashod za provedbu projekta eJosipdol za koji postoji 

nepoznanica hoće li se isti ostvariti u 2021. ili 2022. godini. Rashodi proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića Josipdol zadržani su na razini 2021. godine. U razdjelu javnih potreba ukinuti 

su svi rashodi za projekte koji su završeni. Rashodi geodetskih usluga planirani su u iznosu od 

200.000,00 kuna, iznos od 100.000,00 kuna za upis komunalne infrastrukture te 100.000,00 

kuna za izradu geodetskih projekata. Rashodi za pomoć pčelarima planirani su na zasebnoj 

poziciji u iznosu od 20.000,00 kuna. Rashodi za odstrel štetočina planiran  je novi program i 

nova pozicija u iznosu od 10.000,00 kuna. Pozicija za autobusna stajališta je već bila prije 

planirana samo je dodan novi iznos od 80.000,00 kuna.  Planirane su nove pozicije pod 

projektom „Obnova Starog grada Modruša“  za uklanjanje drvlja na Modrušu u iznosu od 

40.000,00 kuna i za postavljanje javne rasvjete u iznosu od 20.000,00 kuna. Kao i prethodnih 

godina planirano je i uređenje doma u Vojnovcu u iznosu od 250.000,00 kuna koje će 

uslijediti nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Planirana su sredstva za uređenje 

groblja u Josipdolu u iznosu od 50.000,00 kuna te za sadnju čempresa na istom u iznosu od 

50.000,00 kuna. Za redovno poslovanje vatrogasnih društava planirana su sredstva za DVD 

Josipdol 125.000,00 kuna te za DVD Oštarije 100.000,00 kuna. Planirani rashodi su za 

vodovod Modruš za utrošenu vodu u iznosu od 50.000,00 kuna, za izgradnju sekundarne 

vodovodne mreže u iznosu od 250.000,00 kuna, za troškove izvođenja radova trgovačkog 

društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Ogulina na području općine Josipdol u iznosu od 

250.000,00 kuna. Financijske potpore za sportske udruge planirane su u iznosu od 150.000,00 

kuna. Na postojećoj poziciji planirani su rashodi za izgradnju spomenika Ivanu Mihaljeviću 
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Baraku u iznosu od 20.000,00 kuna. Rashodi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirani su u 

iznosu od 1.000.000,00 kuna. Rashodi za nabavku radnog stroja planirani su u iznosu od 

200.000,00 kuna. Nadalje iznosi su planirani rashodi uređenja zgrade NK Josipdol u iznosu 

od 250.000,00, no u postupak uređenja se neće ići dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi sa 

Ministarstvom državne imovine. Planirani su rashodi za izgradnju i opremanje dječjeg 

igrališta u Vojnovcu. Nadalje iznosi da je Proračun radila bivša pročelnica Ivanka Turkalj te 

smatra da je ona prisutna na sjednici da bi ona detaljnije objasnila navedene stavke iz 

Proračuna. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se Načelniku na osvrtu na Proračun te nadalje 

upoznaje vijećnike sa pravilima postavljanja pitanja prema Pravilniku o radu Općinskog 

vijeća Općine Josipdol. Za pitanja se javljaju sljedeći vijećnici: Miljenko Božičević, Ruža 

Neralić, Zlatko Mihaljević i Josip Vukelić.  

Miljenko Božičević, zamjenik predsjednice Općinskog vijeća, pozdravlja sve prisutne te 

iznosi da su na održanim sjednicama Odbora za proračun i financije, Odbora za statut i 

poslovnik te na Klubu vijećnika HDZ-a navedene točke Dnevnog reda jednoglasno 

prihvaćene. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se Miljenku Božičeviću te daje riječ Ruži 

Neralić. 

Ruža Neralić, vijećnica, iznosi kako se ne slaže sa izjavom Načelnika da je Proračun za 2022. 

godinu radila bivša pročelnica Ivanka Turkalj iz razloga što se na pojedinim mjestima nalaze 

pogrešni podaci, odnosno spominju se neistiniti iznosi Proračuna kao i sam naziv Općina 

Rakovica. Nadalje iznosi da prema njenom stajalištu Proračun je napravljen netransparentno, 

nejasno i kao vijećnica Općinskog vijeća Općine Josipdol ne može glasati ZA Proračun 

Općine Rakovica. Nadalje iznosi da se takve pogreške ne bi smjele događati i da smatra da taj 

Proračun nije radila bivša pročelnica. 

Anđelina Božičević, predsjednica, postavlja Ruži Neralić pitanje što je svojim stavom htjela 

reći. 

Ruža Neralić, vijećnica, odgovara na pitanje Predsjednice da je to njeno obrazloženje zašto će 

ona kao vijećnica glasati protiv donošenja Proračuna za 2022. godinu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, se javlja za riječ te iznosi da kao što je već izjavio Načelnik, 

sam sadržaj Proračuna je izradila bivša pročelnica, a on je samo izradio okvir navedenog pri 

čemu je napravio pogrešku u pisanju te se zbog toga ispričava. Nadalje ukratko opisuje 

sadržaj Proračuna. 

Ruža Neralić, vijećnica, nadalje iznosi da se ona ne dotiče sadržaja unutar Proračuna, već da 

samo ukazuje na pogrešku u formi. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, nadalje iznosi da se ponovno ispričava zbog pogrešaka u 

rukopisu te iznosi da je sadržaj  Proračuna radila bivša pročelnica u dogovoru sa Načelnikom. 

Dragan Rudančić, načelnik, javlja se za riječ te nadalje iznosi da je bivša pročelnica dostavila 

na dan 14. listopada 2021. godine u 11,15 sati Plan proračuna sa opisnim dijelom te se 

ispričava zbog tehničkih pogrešaka. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Ruži Neralić, pročelniku te 

Načelniku na obrazloženjima te riječ daje vijećniku Josipu Vukeliću. 

Josip Vukelić, vijećnik, pozdravlja sve prisutne. Nadalje iznosi da je Proračun za 2022. 

godinu netransparentan, da je teško pratiti sadržaj navedenog s obzirom da nisu navedene 

brojevi stranica ni brojevi pozicija što je dosad bila praksa da je sve navedeno te ne zna na 
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koji način će objasniti prisutnima na što sve točno ima primjedbe, a da bi oni to mogli 

popratiti. Nadalje iznosi da mu je nejasan podatak vezan za iznos troškova Izbora u 2022. 

godini. Iznosi da ne razumije iznos plaće načelnika koja je u 2021. godini bila planirana 

240.000,00 kuna, a za 2022. godinu je planirano 20.000,00 kuna, a u projekcijama za 2023. i 

2024. godinu je navedena plaća načelnika u iznosu od 250.000,00 kuna. Nadalje iznosi da je 

sadašnja naknada načelnika skrivena pod pozicijom ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 

kojoj smo trećim rebalansom Proračuna za 2021. godinu podigli iznos za 56.000,00 kuna na 

iznos od 170.000,00 kuna. Plan za 2022. godinu je iznos od 110.000, kuna, a u projekcijama 

je upisan iznos na 176.000,00 kuna. Nadalje iznosi da mu nije jasno hoće li po svemu 

navedenom Načelnik obnašati vlast u 2023. i 2024. godini volonterski ili profesionalno? 

Nadalje iznosi da se slaže da je bivša pročelnica napravila Plan proračuna na temelju 

Jedinstvenog upravnog odjelu, a ne prema sadašnjim dvama odjelima. Iznosi da se ne slažu 

podaci o plaćama djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela jer je u Proračunu naveden iznos 

od 0,00 kuna, a u projekcijama na iznos od 650.000,00 kuna. Nadalje iznosi da su u Planu 

navedena dva nova upravna odjela, ali nisu nigdje navedeni iznosi za plaće djelatnika. 

Nadalje iznosi da su sve točke dnevnog reda jako bitne, ali mu nije jasan podatak  planiranog 

iznosa od 150.000,00 kuna za izgradnju školske sportske dvorane u Oštarijama s obzirom da 

su projekti napravljeni, a građevinska dozvola dobivena, no u polugodišnjem izvješću je 

navedeno da za izgradnju dvorane planiran iznos od 149.000,00 kuna.  

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da šteta što nije postojala mogućnost da bivša 

pročelnica objasni sve te navedene pogreške od strane vijećnika Josipa Vukelića. 

Josip Vukelić, vijećnik, navodi na pogrešku u Provedbenom planu gdje je naveden 

Jedinstveni upravni odjel koji više ne postoji. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je jako bitno imati pored sebe dobrog pročelnika 

kao desnu ruku jer na temelju svega napisanog za to je zadužena bivša pročelnica. Nadalje 

iznosi da je bivša pročelnica bila upozorena da je potrebno napraviti Proračun prema 

donesenoj Odluci o ustrojstvu upravnih odjela Općine Josipdol. Nadalje iznosi da je bivša 

pročelnica otežala pripremu materijala za 5. sjednicu Općinskog vijeća na način da je 

izbrisala sve bitne  dokumente za izradu Proračuna iz službenog računala o čemu će se 

pravno savjetovati što se može poduzeti po tom pitanju. Nadalje iznosi da je bilo jako teško 

izraditi sve potrebne materijale za sjednicu u tako kratkom roku i da se naravno potkrala 

poneka nenamjerna pogreška u rukopisu.  

Dragan Rudančić, načelnik, javlja se za riječ te iznosi kako će se odmah početkom 2022. 

godine početi sa Rebalansom proračuna 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, javlja se za riječ te iznosi kako se raspravlja o nekim stvarima, a 

Proračun još nije ni izglasan. Nadalje iznosi da nisu navedeni brojevi stranica kao ni brojevi 

pozicija u Proračunu, da nigdje nije vidljivo kako se isplaćuju plaće djelatnika, što je sa 

mrtvačnicom Josipdol, da su nejasni iznosi vezano za uređenje igrališta u Vojnovcu, a isto 

tako i igrališta u Skradniku. 

Anđelina Božičević, predsjednica, podsjeća da je Načelnik u svom obrazloženju Proračuna 

naveo uređenje igrališta što će ući u Zapisnik. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, iznosi da je Proračun za 2022. godinu manji od Proračuna za 

2021. godinu, da je tijekom primopredaje vlasti na računu Općine Josipdol bilo 3.053.971,39 

kn, neplaćeni računi su bili u ukupnom iznosu od 84.953,69 kn, a neplaćena potraživanja od 

Općine Josipdol su iznosila 2.139.308,31 kn. Nadalje iznosi da mu nije jasan manjak prihoda 
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u posljednjih 6 mjeseci i da neće i ne može prihvatiti navedeni Prijedlog donošenja Proračuna 

za 2022. godinu. Smatra da je navedeni Proračun sramotan ponajviše za naselja sa tisuću i 

više stanovnika pa predlaže vijećnicima iz tih naselja neka razmisle o tome koliko je 

planirano ulaganje u Proračunu za ta naselja. 

Alen Žanić, vijećnik, javlja se za riječ te iznosi kako je i sam uvidio na pogreške u tekstu, ali 

da to nisu razlozi za rušenje Proračuna i stvaranje problema koje bi snosili stanovnici općine 

Josipdol. Iznosi to što je bivša pročelnica pobrisala podatke iz računala neodgovorno 

ponašanje prema mještanima s obzirom da je kao pročelnica primala plaću koja je financirana 

iz davanja prihoda stanovnika općine. Nadalje iznosi da je na službenoj stranici Općine 

Josipdol u Provedbenom planu dvaput navedena izgradnja reciklažnog dvorišta, te ga zanima 

je li to tako ispravno ili nije? 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je greškom navedeno dvaput izgradnja 

reciklažnog dvorišta. 

Dragan Rudančić, načelnik, javlja se za riječ te iznosi kako je u planu u 2022. godini da se 

podnese prijava projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta, što bi se financiralo iz EU 

fondova u 100% iznosu ukoliko bi bila prijava projekta odobrena. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je bio maleni rok za izmjenu Provedbenog plana 

te da je sad priložen u tom stanju kakav je.  

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu i daje treću točku dnevnog reda

 Proračun Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu na 

usvajanje.  Konstatira da je treća točka dnevnog reda usvojena sa 10 glasova za i sa 3 glasa 

protiv.   

 

Ad. 4. Odluka o izvršavanju Proračuna općine Josipdol za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara četvrtu točku dnevnog reda te daje riječ pročelniku 

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da se uz Proračun donose Programi te da je sve navedeno 

u skladu sa Zakonom. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, 

zaključuje raspravu te daje četvrtu točku dnevnog reda Odluka o izvršavanju Proračuna 

općine Josipdol za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je četvrta točka dnevnog reda usvojena sa 11 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržan. 

 

Ad. 5. Financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara petu točku dnevnog reda daje riječ pročelniku 

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijanu Bitunjcu, pročelnik, iznosi da su troškovi proračunskog korisnika iskazani u 

Proračunu, planirani troškovi Dječjeg vrtića za 2022. godinu su 2.382.000,00 kuna. Prihodi 

se primaju za smještaj djeteta u iznosu od 560.000,00 kuna.  

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, 

zaključuje raspravu te daje petu točku dnevnog reda Financijski plan proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića Josipdol za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je peta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 
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Ad. 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Josipdol za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara šestu točku dnevnog reda daje riječ pročelniku 

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da su na sjednici Odbora za statut i poslovnik primijetili 

pogrešku navedenog iznosa te su napisali amandman na ispravak članka 4. i 5. jer iznosi nisu 

bili ispravni. Iznosi da prema Zakonu podzastupljeni spolu, u ovom slučaju žene, ima pravo 

na 10% veću naknadu za rad vijećnika. Iznosi da se ovim amandmanom predlaže ispravak 

teksta  članka 4. i 5..  

 Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Josip Vukelić. 

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da su se članovi Kandidacijske liste Zlatka Mihaljevića odrekli 

naknade za rad vijećnika do kraja mandata te da su potpisali Izjave o odricanju naknade za 

rad vijećnika koje su zaprimljene i evidentirane u Općini Josipdol. 

 Anđelina Božičević, predsjednica, predlaže da se naknade navedenih vijećnika koji su ih se 

odrekli Rebalansom proračuna raspodijele na neke pozicije gdje je potrebno. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu i daje šestu točku dnevnog reda

 Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Josipdol za 2022. godinu na usvajanje.   

Konstatira da je šesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 7. Program potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara sedmu točku dnevnog reda te daje riječ pročelniku 

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da je na prijedlog Načelnika u Proračun uveden novi 

Program potpore pčelarima u planiranom iznosu od 20.000,00 kuna.  

Dragan Rudančić, načelnik, javlja se za riječ te iznosi da je bio prisutan na Skupštini Udruge 

pčelara te je uvidio da okolne lokalne samouprave sufinanciraju rad pčelara te je dogovorio 

sa predsjednicom Udruge pčelara da će mu dostaviti Izvješće o broju košnica na području 

općine Josipdol. Zasad ima informaciju da na području općine Josipdol ima oko 700 košnica 

te je predložio iznos od 20.000,00 kuna za potporu pčelarima na području općine Josipdol. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ 

zaključuje raspravu te daje sedmu točku dnevnog reda Program potpore u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je sedma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 8. Program potpore u sportu na području općine Josipdol za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara osmu točku dnevnog reda te daje riječ pročelniku 

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da se ovaj Program izvodi iz Proračuna, te da je planirani 

iznos potpore u visini od 550.000,00 kuna. 

 Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnica Ruža Neralić. 
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Ruža Neralić, vijećnica, iznosi da je zadovoljna planiranim iznosom potpore u sportu, da se 

treba baviti sportom i voditi zdrav život. Predlaže da bi bilo lijepo kad se smiri situacija sa 

COVID-om da se pripremi jedan prijem za uspješne sportaše sa područja općine Josipdol koji 

su postigli velike rezultate na svjetskim natjecanjima te da se nagradi njihov trud. Predlaže da 

se iskoriste naknade za rad vijećnika kojih su se odrekli vijećnici te da ih se preraspodijeli za 

nagrade tim sportašima. Smatra da treba poticati mlade i klubove na bavljenje sportom i na 

zdrav život. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi vijećnice kako je gđa Ruža Neralić posvetila svoj 

život sportu i mladima te da podržava njeno mišljenje i prijedlog. 

Josip Vukelić, vijećnik, javlja se za riječ te iznosi kako i dalje smatra da iznos za izradu 

projektne dokumentacije za školsku sportsku dvoranu u Oštarijama nije trebao biti naveden u 

Planu s obzirom da je to već riješeno. Iznosi da nije za „rušanje“ Proračuna zbog grešaka u 

pisanju već zbog toga što navedeni podaci u Planu nisu točni. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da će u siječnju biti Rebalans proračuna, da 

navedena dokumentacija je već napravljena te da će se planirani iznos za tu stavku 

prenamijeniti za neku drugu stavku te da će se potruditi da Oštrije dobiju svoju dvoranu. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu i daje osmu točku dnevnog reda

 Program potpore u sportu na području općine Josipdol za 2022. godinu na usvajanje.   

Konstatira da je osma točka dnevnog reda usvojena sa 11 glasova za i 2 glasa protiv. 

 

Ad. 9. Program javnih potreba u kulturi na području općine Josipdol za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara devetu točku dnevnog reda te daje riječ pročelniku 

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijanu Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje navedene stavke Programa. 

Dragan Rudančić, načelnik, javlja se za riječ te iznosi da su razmišljali kako bi privukli turiste 

koji putuju autoputom pa je u planu da se postave rasvjetna tijela koja bi osvijetlila tvrđavu 

Starog grada Modruša te privukla poglede turista i navelo ih da posjete Modruš. Navodi da je 

tražio mišljenje konzervatora i HEP-a za provedbu navedenog. 

 Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnica Sanja 

Radošević. 

Sanja Radošević, vijećnica, iznosi da je zanima što ponuditi turistima djeci za obilazak općine 

Josipdol, kojim aktivnostima ih zainteresirati i na koji način im približiti tradiciju i povijest 

našeg kraja. Iznosi da nekada dolaze grupe školske djece iz Dalmacije i Istre, da im se uvijek 

ponude neke aktivnosti, ali da bi trebalo puno više toga osmisliti kako bi oni što kvalitetnije 

proveli svoje vrijeme u našoj općini. 

Anđelina Božičević, predsjednica, prepričava dolazak jedne grupe školske djece s kojima je 

provela dva dana u obilasku općine Josipdol te se slaže sa mišljenjem vijećnice Sanje 

Radošević. 

Alen Žanić, vijećnik, javlja se za riječ te iznosi da je bitna komunalna infrastruktura kad je u 

pitanju turistički obilazak ponekih mjesta jer je opasno voditi djecu u obilazak uz prometnicu 

uz koju ne postoji pločnik. 

Dragan Rudančić, načelnik, javlja se za riječ te iznosi kako je prijavljeni projekti za izgradnju 

nogostupa u Ogulinskoj ulici i prema Senjskoj ulici koji bi bili sufinancirani iz EU fondova 

kako bi se pješaci mogli sigurnije kretati tim dijelovima prometnica. Iznosi da je u razgovoru 
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sa gospođom Ljiljanom Vinković pokušao naći rješenje za što ponuditi turistima da bi ih 

zadržali na području općine Josipdol pa su došli do prijedloga da bi se na nekim lokacijama 

poput Viničice ili Modruša pričale u dijelovima priče Ivane Brlić Mažuranić.  

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje devetu točku dnevnog reda 

Program javnih potreba u kulturi na području općine Josipdol za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je deveta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 10. Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara desetu točku dnevnog reda te daje riječ pročelniku 

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da su sve lokalne samouprave prema Zakonu dužne 

sufinancirati potrebe u području socijalne skrbi te ukratko opisuje sadržaj navedenog 

Programa. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Zlatko 

Mihaljević. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, ukazuje na pogreške u tekstu navedenog Programa odnosno 

ukazuje na pogrešno napisane iznose. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da će se sadržaj navedenog Programa ispraviti, da je 

ispravan iznos koji treba biti naveden 155.000,00 kuna kako je navedeno prema 3. članku 

105.000,00 kuna i  prema 4. članku 50.000,00 kuna, a netočan je iznos kako je navedeno u 2. 

članku. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje desetu točku dnevnog reda 

Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je deseta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 11. Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara jedanaestu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi kako je Program isti kao i prijašnjih godina te da će se 

iznos promijeniti ukoliko se pojavi neki novi projekt Turističke zajednice. 

 Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javljaju vijećnici Sanja 

Radošević i Josip Vukelić. 

Sanja Radošević, vijećnica, iznosi na koji način se dogovara raspodjela sredstava turističke 

pristojbe? Smatra da privatnici koji se bave ugostiteljstvom znaju koji su problemi tijekom 

bavljenja tom djelatnosti i imaju vjerojatno prijedloge kako bi ih se bolje promoviralo. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, zahvaljuje se na pitanju i iznosi da će odgovor dati u pisanom 

obliku. 

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da je on protiv ovog programa jer ne zna kojoj turističkoj 

zajednici će pripasti sredstva turističke pristojbe i postavlja pitanje je li donesena odluka o 

osnivanju Turističke zajednice? 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnika Josipa Vukelića. Iznosi da je već 

bilo upita od gospodina Vukelića za osnivanje Turističke zajednice. Kao i tada, nije bilo još 

promjena po tom pitanju. Iznosi da još nije dobio povratnu informaciju Ministarstva sporta i 
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turizma vezano za osnivanje. Tražen je pismeni odgovor, dvaput je telefonski kontaktirao te 

je dobio informaciju da će u prosincu 2021. godine biti sazvana sjednica i da će biti donesena 

odluka o osnivanju, međutim o tome se nitko još nije javio. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje jedanaestu točku dnevnog reda 

Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je jedanaesta točka dnevnog reda usvojena sa 10 glasova za, 2 glasa protiv i 

jednim suzdržanim glasom. 

 

Ad. 12. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara dvanaestu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Programa. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnica Ruža Neralić. 

Ruža Neralić, vijećnica, iznosi da je na početku sjednice u uvodnom dijelu Načelnik 

spomenuo sadnju čempresa u iznosu 50.000,00 kuna, a u Programu je navedeno 65.000,00 

kuna pa je zanima koji je iznos ispravan. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi kako je točan podatak 65.000,00 kuna. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje dvanaestu točku dnevnog reda 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na 

usvajanje. 

Konstatira da je dvanaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 13. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara trinaestu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Programa. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Zlatko 

Mihaljević. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, iznosi na što se odnosi navedeni iznos kod nabavke opreme, što 

je sa navedenim podatkom troškovi odvodnje te što se dogodilo sa izgradnjom nogostupa u 

Oštarijama na mostu kod poslovne zgrade Komunalnog? 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da je bio na sastanku sa gospodinom Marićem vezano za 

izgradnju nogostupa od Oštarija prema Josipdolu, ali se nisu dotakli teme izgradnje tog 

upitnog dijela nogostupa u Oštarijama. Iznosi da je dogovoren ponovno sastanak u siječnju 

2022. godine gdje će postaviti pitanje za taj dio nogostupa. Vezano za pitanje o nabavki 

opreme iznosi da se radi o nabavki vozila. Iznosi da se Općina Josipdol upisala kao 

šumoposjednik i da je u planu prijava  projekta na jednu od mjera na temelju koje bi na nam 

nabavka  vozila bila sufinancirana u 50% iznosu ukoliko bi projektna prijava prošla. Iznosi da 

je u planu nabavka radnog stroja kako bi se djelatnicima olakšali poneki radovi. Iznosi da što 

se tiče navedenih troškova odvodnje da će to još provjeriti o čemu je riječ te da može na 

sljedećoj sjednici dati odgovor ili se Rebalansom ta planirana sredstva mogu prebaciti na 

neku drugu poziciju. 
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Josip Vukelić, vijećnik, postavlja pitanje na što se odnosi navedeni iznos za rekonstrukciju 

mrtvačnice Oštarije s obzirom da su radovi na mrtvačnici završili. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da će provjeriti zašto je taj iznos ostao.  

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da je u razgovoru sa službenicom Natalijom Bokulić 

dobio informaciju da navedeni iznos nije uplaćen od strane Fonda pa je zato još uvijek 

evidentiran u Proračunu. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje trinaestu točku dnevnog reda 

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je trinaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad.14. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Josipdol i 

poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na 

području općine Josipdol u 2022. godini 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara četrnaestu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Programa. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ 

zaključuje raspravu te daje četrnaestu točku dnevnog reda Program financiranja izrade 

prostornog plana uređenja Općine Josipdol i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno 

opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području općine Josipdol u 2022. godini na 

usvajanje. 

Konstatira da je četrnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad.15. Program javnih potreba u obrazovanju u 2022. godini 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara petnaestu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Programa. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javljaju vijećnice Ruža Neralić 

i Sanja Gerić. 

Ruža Neralić, vijećnica, postavlja pitanje hoće li se nastaviti stipendirati učenici koji su dobili 

stipendije ili će se ići s raspisivanjem novog natječaja te je li tko od stipendiranih učenika 

podnio izvješće o svom školovanju. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da bi učenici koji redovito i uspješno obavljaju 

svoje obveze tijekom školovanja i koji imaju zadovoljavajuće prosjeke trebaju imati pravo 

nastaviti primati stipendije. Iznosi da vjeruje da postoji Pravilnik prema kojemu su određeni 

kriteriji za ispunjavanje uvjeta za učenike koji budu podnijeli zamolbe za stipendiranje. Što 

se tiče izvješća o školovanju mora provjeriti je li bilo traženo u Pravilniku. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da nije upoznat sa Pravilnikom o stipendiranju učenika sa 

područja općine Josipdol. Iznosi da kad se bude radio novi Pravilnik te kad se provede 

natječaj da oni što budu izabrani za primanje stipendija dobiju priliku da ih se stipendira kroz 

cijelo razdoblje školovanja uz uvjet da zadovolje određeni prosjek ocjena. 

Sanja Gerić, vijećnica, iznosi da ima pogrešaka u tekstu Programa. 
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Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Sanji Gerić na ukazanim 

pogreškama. 

Martina Jandrlić, vijećnica, javlja se za riječ te iznosi da bi podnošenje Izvješća o školovanju 

bilo dobro za stipendiste jer bi time mogli opravdati svoj trud odnosno postignute rezultate.  

Alen Žanić, vijećnik javlja se za riječ te iznosi da se na sjednici vijeća u prošlom mandatu 

donijela Odluka o stipendiranju svih koji su podnijeli zamolbe za stipendiranje te smatra da 

bi trebali imali prednost kod prijava osobe prema socijalnim kriterijima. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da vijećnik Zlatko Mihaljević napušta sjednicu te da 

neće sudjelovati u glasovanju za petnaestu točku dnevnog reda. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje petnaestu točku dnevnog reda 

Program javnih potreba u obrazovanju u 2022. godini na usvajanje. 

Konstatira da je trinaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 12 glasova. 

 

Ad.16. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara šesnaestu točku dnevnog reda  

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ 

zaključuje raspravu te daje šesnaestu točku dnevnog reda Program javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je šesnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 12 glasova. 

 

Ad.17. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države na području Općine Josipdol u 2022. godini 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara sedamnaestu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Programa. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ 

zaključuje raspravu te daje sedamnaestu točku dnevnog reda Program korištenja sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Josipdol u 

2022. godini na usvajanje. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da se vijećnik Zlatko Mihaljević vratio na sjednicu. 

Konstatira da je sedamnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad.18. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara osamnaestu točku dnevnog reda  

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ 

zaključuje raspravu te daje osamnaestu točku dnevnog reda Program utroška sredstava 

spomeničke rente za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je šesnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

 

 

 



 
1

4

 

Ad.19. Plan razvoja Općine Josipdol za razdoblje 2021.-2027. godine 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara devetnaestu točku dnevnog reda te daje riječ 

načelniku Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da su materijali za navedenu točku dostavljeni mailom 

kako bi se uštedio papir jer je Plan napisan na 128 stranica. Iznosi da ga razočarava pad broja 

stanovnika koji je vidljiv na stranici 18. Iznosi da je Plan razvoja temeljni strateški dokument 

razvoja jedinica lokalne samouprave koji je formiran u svrhu planiranja provedbe i kontrole 

procjenjivanja razvoja jedinica lokalne samouprave. Osnovni ciljevi Plana razvoja su 

uravnoteženi i održiv gospodarski razvoj, razvoj kvalitetnog i konkurentnog turizma, jačanje i 

razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, razvoj poljoprivrede, modernizacija i 

izgradnja infrastrukture te održivo upravljanje resursima, izgradnja i upravljanje 

komunalnom infrastrukturom, unapređenje prometne infrastrukture, ekološka i energetska 

tranzicija, poboljšanje životnog standarda, razvoj društvenih djelatnosti, očuvanje i održivo 

korištenje kulturno povijesne baštine, racionalno upravljanje prostorom i imovinom. Nadalje 

iznosi da s obzirom da Proračun Općine Josipdol nije dostatan za provedbu svih ciljeva i 

planiranih projekata morati će se pronaći načini za rješavanje financiranja svega navedenog. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ 

zaključuje raspravu te daje devetnaestu točku dnevnog reda Plan razvoja Općine Josipdol za 

razdoblje 2021.-2027. godine na usvajanje. 

Konstatira da je devetnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad.20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Odabir 

izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta 

i javnih površina na području Općine Josipdol 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara dvadesetu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da su u provedenom postupku javne nabave za obavljanje 

komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području 

općine Josipdol dostavljene tri ponude, od kojih je odabrana ponuda zajednice ponuditelja 

koju predstavlja OPG Tanja Pavličić, iz Josipdola, Senjska 74. Ponude ponuditelja 

BRANITELJSKE ZADRUGE „KAPELA“ i Obrta za iskop i ukop „GAVAN-D“ su bile 

nevaljane jer nisu zadovoljavale sve stavke iz ponudbenog troškovnika. Iznosi da je ponuda 

zajednice ponuditelja čiji je predstavnik OPG TANJA PAVLIČIĆ odabrana kao 

najpovoljnija sa ponuđenom cijenom radova. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javljaju Alen Žanić, Josip 

Vukelić i Zlatko Mihaljević. 

Alen Žanić, vijećnik, postavlja pitanje koji je broj strojeva koji će raditi za vrijeme zimskog 

održavanja nerazvrstanih cesta, je li osigurano čišćenje svih područja općine Josipdol te koja 

je cijena sata rada stroja. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnika Alena Žanića da su za zimsko 

održavanje u pripravnosti 13 strojeva, da će pokriti područje cijele općine Josipdol te da je 

cijena sata rada stroja cca 350,00 kn bez PDV-a. 
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Josip Vukelić, vijećnik, postavlja pitanje hoće li predstavnik zajednice ponuditelja OPG 

TANJA PAVLIČIĆ izdavati jedan račun za sve koji su dio te zajednice ponuditelja ili će 

svaki od ponuditelja zajednice isporučivati račun za svoju uslugu čišćenja s obzirom na 

cijenu koja je navedena u Odluci o odabiru ne poklapa se izračun jer izgleda da nisu svi 

ponuditelji u sustavu PDV-a. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnika Josipa Vukelića da su svi strojevi 

praćeni kroz sustav nadzora voznog parka temeljem kojeg će biti evidentirano kuda su 

strojevi čistili i koliko sati je trajao rad te će se prema tome napraviti obračun rada stroja na 

temelju kojega će se izvršiti isplata sredstava za uslugu čišćenja svakom od ponuditelja 

posebno. 

Zlatko  Mihaljević, vijećnik, iznosi da bi trebali svi vijećnici dobiti tablicu u kojoj su 

navedeni svi ponuditelji te cijene rada strojeva po satu. Iznosi da smatra da Ugovor o 

zimskom održavanju treba potpisati sa predstavnikom zajednice ponuditelja, a onda taj 

predstavnik neka rješava sa ostalim ponuditeljima navedene zajednice sve što je potrebno. 

Smatra da su ostali ponuditelji diskvalificirani samim time što neki od ponuditelja zajednice 

nisu u sustavu PDV-a i time je cijena sata manja od ponuđene unutar ponude 

BRANITELJSKE ZADRUGE „KAPELA“ i Obrta za iskop i ukop „GAVAN-D“ i na taj 

način je zajednica ponuditelja čiji je predstavnik OPG TANJA PAVLIĆIĆ bila najpovoljnija. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da je broj strojeva naspram zimskog održavanja od 2017. 

godine povećan za još dva dodatna u slučaju nekih većih snježnih nepogoda, a radi se o stroju 

zglobni traktor. Iznosi da će provjeriti sve stavke kako bi sve bilo odrađeno prema Zakonu. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje dvadesetu točku dnevnog reda 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Odabir izvoditelja za 

obavljanje komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina 

na području Općine Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je dvadeseta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 10 glasova za i 3 

suzdržana glasa. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je vijećnica Anamarija Fumić Halar uputila dopis 

koji čita vijećnicima, te čita svoj odgovor na isti. Iznosi da se zahvaljuje na suradnji i 

prijedlozima za dobrobit Općine i njenih stanovnika. 

Dragan Rudančić, načelnik, zahvaljuje se na kooperativnosti, suradnji, savjetima i 

prijedlozima te iznosi da su kao vijeće dužni opravdati povjerenje birača na lokalnim 

izborima i da treba raditi za boljitak općine. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje rad sjednice u 15,29 sati. 

 

 

Zapisničar       Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

     Marija Mihaljević       Anđelina Božičević 


