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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE   

KLASA: 024-07/22-01/1 

URBROJ: 2133/13-04-21-2 

Josipdol, 30. ožujka 2022.    

  

Z A P I S N I K  
  

Sa 6. sjednice Općinskog Vijeća  Općine Josipdol, održane dana 30. ožujka 2022. godine u 

prostorijama Općine Josipdol sa početkom u 13,30 sati.  

  

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

nazočne, moli za razumijevanje. 

 

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

Božičević, vijećnici: Martina Jandrlić, Damir Mihaljević, Dragan Kolak, Sanja Gerić, Zlatko 

Mihaljević, Ruža Neralić, Josip Vukelić, Alen Žanić, Ivica Gračanin, Sanja Radošević i 

Anamarija Fumić Halar, općinski načelnik Općine Josipdol Dragan Rudančić, pročelnik 

Kristijan Bitunjac, pročelnica Ivana Gudić i zapisničar Marija Mihaljević.   

Na sjednici nije nazočan vijećnik Darko Poljak koji se ispričao 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 s točkom „Odluka o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol“.  

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

bi se uvrstila točka dvadeset i pet.   

Konstatira da je prijedlog uvrštavanja točke dvadeset i pet 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 

2.  Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća 

3.  Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine      

     Josipdol 

4.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje lipanj - prosinac 2021.     

      godine 

5.  Komunalno Josipdol d.o.o. – Potpuni tekst Izjave o usklađenju općih akata Društva s    

      ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima 

6.   Komunalno Josipdol d.o.o. - Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja 

7.  Odluka o porezima Općine Josipdol 

8.   Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

9.   Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim  
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      zemljištem u vlasništvu države na području općine Josipdol u 2021. godini 

10. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Josipdol 

11. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

12. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

13. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja  

      komunalnih djelatnosti 

14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Modruš 

15. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta  

      u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol 

16. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca odnosno  

      zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine  

      Josipdol 

17. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u  

      Općini Josipdol 

18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol u 2021. godini  

19. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol za 2022. godinu 

20. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana  

      unapređenja zaštite od požara u 2021. godini za Općinu Josipdol 

21. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2022. godinu 

22. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

23. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol 

24. Odluka o ukidanju Odluke o novčanoj potpori za sklapanje braka 

25. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 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: 

Zlatko Mihaljević, Ruža Neralić, Alen Žanić, Dragan Kolak, Martina Jandrlić, Miljenko 

Božičević, Sanja Gerić te Anamarija Fumić Halar je dostavila pismeni upit.   

Zlatko Mihaljević se javlja za riječ te iznosi  da su odgovor na vijećničko pitanje dobili nakon 

90 dana te da nije dobio odgovor na pitanje vezano za provedeni natječaj za zimsko 

održavanje nerazvrstanih cesta. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da neka pošalje pismeni upit za sve što ga zanima te 

da će dobiti odgovore na svoja pitanja na sljedećoj održanoj sjednici kako je propisano 

Poslovnikom. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećnici Ruži Neralić. 

Ruža Neralić, vijećnica, iznosi da nije zadovoljna odgovorom na svoje postavljeno pitanje sa 

prošle sjednice vezano za određivanje klasifikacijskih razreda i zašto se primijenio model 

grada Knina za ustroj novih Odjela Općine Josipdol. Nadalje postavlja pitanje, kakva je 

situacija sa učeničkim stipendijama, isplaćuju li se stipendije ili su se isplaćivale samo za 

prošlu školsku godinu. Nadalje iznosi ako se ne vrše isplate stipendija, hoće li se ove godine 

provesti novi natječaj ili će se ova godina preskočiti. Iznosi da pitanja upućuje Načelniku jer 

on potpisuje dobivene stipendije te moli za usmeni odgovor. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Ruži Neralić na postavljenim 

pitanjima te riječ daje vijećniku Alenu Žaniću. 
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Alen Žanić, vijećnik, pozdravlja sve prisutne. Nadalje postavlja pitanja, prvo pitanje glasi, je 

li se razmatralo o radu Dječjeg vrtića u ljetnom periodu kada su u tijeku ljetni praznici s 

obzirom da većina roditelja radi, a djeca nemaju osigurano čuvanje za vrijeme njihovog 

radnog vremena, drugo pitanje glasi, u kojoj fazi je postavljanje ulične rasvjete u 

Kolodvorskoj ulici u Josipdolu, treće pitanje glasi, je li se razmatralo o smanjenju poreza na 

potrošnju na 1,5% s obzirom da je maksimalni iznos 3%? Nadalje iznosi da se u primljenim 

materijalima za održavanje sjednice potkrala greška u rukopisu čime je umjesto Općine 

Josipdol navedena Općina Rakovica te moli da se ubuduće malo pripazi na takve stvari. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Alenu Žaniću na postavljenim 

pitanjima i sugestiji te riječ daje vijećnici Martini Jandrlić. 

Martina Jandrlić, vijećnica, pozdravlja sve prisutne. Nadalje postavlja pitanje Načelniku u 

kojoj fazi je izgradnja novog dječjeg vrtića i do koje je problematike došlo pri izgradnji. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Martini Jandrlić na postavljenim 

pitanjima te riječ daje zamjeniku predsjednice vijeća Miljenku Božičeviću. 

Miljenko Božičević, zamjenik predsjednice, postavlja pitanje Načelniku u kojoj fazi je nova 

poslovna zgrada u Oštarijama te kad će biti spremna za upotrebu? 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se zamjeniku Miljenku Božičeviću na 

postavljenim pitanjima te daje riječ vijećnici Sanji Gerić. 

Sanja Gerić, vijećnica, pozdravlja sve prisutne. Nadalje postavlja pitanje, u Carevom polju 

prema Kudpolju postoji jedna nerazvrstana cesta koju je potrebno sanirati te je zanima postoji 

li mogućnost saniranja iste. Nadalje postavlja pitanje u kojoj fazi je izgradnja nogostupa koji 

bi se spojio sa šetnicom koja vodi do Osnovne škole Josipdol. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Sanji Gerić na postavljenim 

pitanjima te riječ daje vijećniku Draganu Kolaku. 

Dragan Kolak, vijećnik, pozdravlja sve prisutne. Nadalje postavlja pitanje koji su projekti 

odobreni Općini Josipdol. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Draganu Kolaku na postavljenom 

pitanju te iznosi kako je vijećnica Anamarija Fumić Halar na mail uputila dva pitanja 

Načelniku, a glase, u kojoj fazi je slučaj Vojarna Skradnik te kako se planira riješiti pitanje 

igrališta Skradnik s obzirom da je sadašnje igralište neadekvatno postavljeno za djecu i nije 

sigurno za igru. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, javlja se za riječ te iznosi s obzirom da je iznio svoju konstataciju 

na dobiveni Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, ima li pravo postaviti svoja vijećnička 

pitanja? 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da ima pravo na postavljanje pitanja te mu daje 

riječ. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, postavlja pitanje kad će se početi sa popravcima nerazvrstanih 

cesta u Šušnjevom Selu i Mihaljević Selu, te što je sa izgradnjom nogostupa na državnoj cesti 

D-42 u Oštarijama. 

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

načelniku Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, pozdravlja sve prisutne. Obraća se vijećnici Ruži Neralić da se 

ispričava ako se dogodila tehnička pogreška pri objavi novog ustroja Odjela Općine Josipdol 

te iznosi da je ustroj odjela napravljen prema modelu grada Knina jer je smatrao da je to 

najbolje za Općinu Josipdol. Nadalje odgovara na pitanje vezano za stipendije te iznosi kako 

će se provesti natječaj za dodjelu stipendija prije čega prvo moraju riješiti nezakonito 

dodjeljivanje stipendija koje su isplaćene u mandatu bivšeg načelnika. Odluku o 

dodjeljivanju stipendija je donijelo Općinsko vijeće koje nije ovlašteno za odlučivanje 

navedenog te je dokumentacija za navedeni natječaj dostavljena određenim pravnim 
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institucijama na postupanje. Nadalje iznosi da stipendije nisu prekinute te da će prema 

potpisanim Ugovorima biti isplaćene do kraja školovanja. 

Dragan Rudančić, načelnik, nadalje odgovara na pitanja vijećnika Alena Žanića te iznosi da 

se razmatralo o radu vrtića tijekom kolovoza zbog velike potrebe za čuvanjem djece iz 

razloga što većina roditelja radi te je dogovorio sa ravnateljicom vrtića da se napravi raspored 

godišnjih odmora djelatnika vrtića kako bi bio omogućen normalan rad vrtića tijekom ljetnih 

praznika. Nadalje odgovara na drugo pitanje vezano za rasvjetu u Kolodvorskoj ulici u 

Josipdolu te iznosi kako čekaju povoljnu ponudu za postavljanje rasvjetnih tijela. 

Alen Žanić, vijećnik, iznosi kako nije vidio na službenim stranicama Općine Josipdol da je 

raspisan natječaj za kupnju rasvjetnih tijela. Nadalje postavlja pitanje je li se planira nabava 

štednih žarulja s obzirom da će doći do najavljenog poskupljenja električne energije. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi kako nije bio raspisan natječaj za nabavu rasvjetnih tijela, 

već da je sam Komunalni redar potraživao ponude raznih dobavljača kako bi se nabavila čim 

financijski povoljnija rasvjetna tijela. Nadalje odgovara na pitanje vezano za porez na 

potrošnju te iznosi da se zasad porez od 3% neće mijenjati iako se razmatralo o tome, ali da 

će se pričekati da se poboljša financijska situacija Općine pa bi onda možda razmišljali o 

smanjenju navedenog postotka. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Alenu Žaniću na sugestiji oko 

pravopisnih pogrešaka u materijalima za sjednicu Vijeća te daje Načelniku riječ. 

Dragan Rudančić, načelnik, nadalje odgovara na pitanje vijećnice Martine Jandrlić vezano za 

radove na novom dječjem vrtiću u Josipdolu te iznosi da se od početka izgradnje vrtića 

događaju nepredviđene situacije. Nadalje iznosi da je na prošloj sjednici objasnio 

problematiku iskopa temelja te da je na teren izašao geostatičar koji je ukazao na koji način 

se mogu riješiti problemi oko stvaranje taverni. Nadalje iznosi da su radovi nastavljeni i 

tijekom iskopa naišlo se na veliki spremnik od 30 tisuća litara loživog ulja koji se koristi za 

centralno grijanje Osnovne škole i dječjeg vrtića te je došlo je do zastoja radova. Nadalje 

iznosi da je projektant izjavio da nije bio upozoren od Općine Josipdol da se navedeni 

spremnik nalazi na tom mjestu, ali načelnik smatra da je on kao projektant trebao ispitati 

zemljište prije nego je izradio projekt. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, javlja se za riječ te iznosi da je projektant trebao tražiti 

geostatičko izvješće pa ne bi došlo do problema tijekom građevinskih radova te smatra da 

projektant treba snositi troškove za saniranje temelja koje je slijedilo nakon geostatičkog 

istraživanja koje je trebalo biti odrađeno prije samog početka građenja vrtića. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da je zatraženo mišljenje Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva i da čekaju odgovor te da je dogovoren sastanak sa projektantom i nadzornim 

inženjerom kako bi pronašli rješenje za nastavak radova na vrtiću. Iznosi da će se spomenuti 

spremnik morati izmjestiti jer se ne smije nalaziti ispod temelja vrtića. Uz suglasnost 

Ministarstva unutarnjih poslova napravio bi se nadzemni spremnik na temelju čega bi se 

mogli nastaviti radovi na vrtiću, a spremnik bi se onda prilagodio za grijanje sa nekim 

energentima koji slijede u budućnosti. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Martini Jandrlić na postavljenim 

pitanjima te riječ daje Načelniku. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje zamjeniku predsjednice Miljenku Božičeviću 

te iznosi da je odbijen Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za poslovnu zgradu u 

Oštarijama te da je potrebno legalizirati istu iz razloga što je dio zgrade nezakonito 

rekonstruiran. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se Načelniku na odgovoru te iznosi kako je 

vijećnica Anamarija Fumić Halar pismenim putem postavila dva pitanje te moli Načelnika da 

da odgovor. 
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Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vezano za Vojarnu skradnik kako se 

rješavaju imovinsko pravni odnosi u korist Općine jer je sama Vojarna u vlasništvu 

Republike Hrvatske. Republika Hrvatska traži da se Općina odrekne prihoda od komunalne 

naknade u iznosu od cca milijun kuna, ali to je preveliki iznos prihoda kojeg se Općina ne 

želi odreći. Nadalje iznosi dok Vojarne ne bude u vlasništvu Općine Josipdol, Općina se s 

njome ne može koristiti. Ukoliko se riješi vlasništvo nad Vojarnom u korist Općine Josipdol, 

predlaže da na temelju prijava projekata za sufinanciranje iz Europske unije prijavi projekt za 

100% financiranje izgradnje poljoprivrednog i poduzetničkog inkubatora. 

Anamarija Fumić Halar, vijećnica, javlja se za riječ te iznosi kako sama Vojarna i okoliš oko 

nje je jako neuredan te da se poneki poljoprivrednici koriste istim za skladištenje svojih 

proizvoda i opreme. Smatra da bi se trebalo naći neko dobro rješenje za korištenje istog. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vezano za igralište pored PŠ Skradnik te 

iznosi kako je Ministarstvo turizma i sporta objavilo natječaj za sufinanciranje izgradnje, 

građevinskog zahvata i opremanja građevina u 2022. godini na koji je prijavljen projekt 

sanacije igrališta područne škole. Nadalje iznosi da je vrijednost radova u projekt u iznosu od 

601.352,50 kuna, od čega Općina potražuje sufinanciranje od 80%. 

Anamarija Fumić Halar, vijećnica, postavlja pitanje gdje će biti locirano navedeno igralište iz 

razloga što je okoliš jako nesiguran za djecu. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da će se igralište izgraditi na površini od 500 m2 te da će 

biti ograđeno zaštitnom ogradom zbog sigurnosti djece. 

Anamarija Fumić Halar, vijećnica, nadalje iznosi da je njoj bitna sigurnost djece koja će 

provoditi vrijeme na navedenom igralištu. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Anamariji Fumić Halar na 

postavljenim pitanjima te riječ daje Načelniku. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanja vijećnice Sanje Gerić. Nadalje iznosi da je 

bio na sastanku sa zapovjednikom vojnog Poligona Eugen Kvaternik te da su se dotakli teme 

navedenog puta u Kudpolje te je zamolio za sanaciju istog, ali nije dobio pozitivan odgovor 

pa smatra da će se sanacija puta morati financirati na trošak Općine jer se navedeni put koristi 

za potrebe poljoprivrednika. Nadalje odgovara na pitanje vezano za produljenje nogostupa u 

Ogulinskoj ulici te iznosi da je duljina nogostupa 150m i da je za navedeni nogostup 

prijavljen projekt izgradnje, ali da još nije došla nikakva obavijest o Odluci Ministarstva za 

sufinanciranje.  

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Sanji Gerić na postavljenim 

pitanjima te riječ daje Načelniku. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnika Dragana Kolaka vezano za 

apliciranje projekta te iznosi da je prijavljen projekt izgradnje parkirališta pored Općine za 

koji su odobrena sredstva u iznosu 250 tisuća kuna. Nadalje iznosi da je prijavljen projekt za 

financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini te su 

odobrena sredstva u iznosu od 220 tisuća kuna i da slijedi potpisivanje Ugovora. 

Nadalje iznosi da su prijavljeni projekti Izgradnja igrališta pored PŠ Skradnik, Rekonstrukcija 

i opremanje NK Josipdol, Sufinanciranje kastracije pasa i mačaka, Izgradnja nogostupa u 

Senjskoj ulici u Josipdolu, Modruš-Fontana Rožić, Modruš-Stari grad Modruš te Izgradnja 

nogostupa u Ogulinskoj ulici u Josipdolu. Nadalje iznosi da projektom izgradnje nogostupa u 

Ogulinskoj ulici planiran je nogostup koji bi se pružao do mjesta Oštarije. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Draganu Kolaku na pitanju te daje 

riječ Načelniku. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnika Zlatka Mihaljevića te iznosi da je u 

kontaktu sa inženjerom iz tvrtke Arkada te da je suradnja korektna i da će odraditi 

dogovorene radove pa i sanacije nerazvrstanih cesta u Šušnjevom Selu i Mihaljevićima kao i 

u ostalim mjestima općine Josipdol gdje je potrebno. Nadalje iznosi da je bio na sastanku s 
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gospodinom Marićem iz Hrvatskih cesta koji je negirao da je razgovarao sa bivšim 

načelnikom Općine Josipdol oko produljenja nogostupa na D-42 u Oštarijama. S obzirom na 

izjavu gospodina Marića, iznosi da ukoliko Hrvatske ceste ne budu htjele sudjelovati u 

sufinanciranju izgradnje produljenja dotičnog nogostupa da će Općina iz vlastitih prihoda 

probati financirati radove za izgradnju istog. 

Ivica Gračanin, vijećnik, javlja se za riječ te iznosi da mora napustiti sjednicu na kratko iz 

poslovnih razloga. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je vijećnik Ivica Gračanin napustio rad sjednice 

Vijeća u 14,22 sati. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnicima na pitanjima i načelniku 

Draganu Rudančiću na odgovorima. 

 

Ad.2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 
  

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara drugu točku dnevnog reda te iznosi da 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 Zapisnik s pete 

sjednice Općinskog vijeća na glasanje.   

Konstatira da je druga točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (12 glasova za). 

 

Ad.3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Josipdol 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, pozdravlja sve prisutne te nadalje ukratko opisuje sadržaj 

navedenog Prijedloga Odluke.  

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

zamjenik predsjednice Miljenko Božičević. 

Josip Vukelić, vijećnik, pozdravlja sve prisutne. Nadalje postavlja pitanja hoće li se 

smanjivati broj mjesečnih odvoza otpada i hoće li se mijenjati cijena odvoza istoga? 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da će broj odvoza ostati kao dosad. Cijena za dva odvoza 

otpada mjesečno bit će 44,00kn, a iznos dodatnog odvoza odrediti će se nakon Savjetovanja s 

javnošću. 

Josip Vukelić, vijećnik, postavlja pitanje tko donosi cjenik za odvoz otpada, Općinsko vijeće 

ili Komunalno Josipdol d.o.o.. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da cjenik donosi Uprava društva uz Suglasnost općinskog 

načelnika. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da vijećnik Zlatko Mihaljević na kratko napušta rad 

sjednice u 14,40 sati. Nadalje daje riječ svom zamjeniku Miljenku Božičeviću. 

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

iznosi da nema pitanja, već da želi izvijestiti članove Općinskog vijeća da su na Klubu 

vijećnika HDZ-a navedene točke Dnevnog reda jednoglasno prihvaćene. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se na postavljenim pitanjima te daje treću točku  

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je treća točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova za i 2 glasa protiv. 

 

Ad.4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje lipanj - prosinac 

2021. godine 
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Anđelina Božičević, predsjednica, otvara četvrtu točku dnevnog reda te daje riječ načelniku 

Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, ukratko iznosi svoje Izvješće o radu za razdoblje od lipnja do 

prosinca 2021. godine. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da se vijećnik Zlatko Mihaljević pridružio radu 

sjednice u 14,45 sati. 

Anđelina otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu te daje 

četvrtu točku dnevnog reda Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje 

lipanj - prosinac 2021. godine na usvajanje. 

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

 

Ad.5. Komunalno Josipdol d.o.o. – Potpuni tekst Izjave o usklađenju općih akata 

Društva s ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj navedene točke dnevnog reda te 

iznosi da se peta točka veže na šestu točku dnevnog reda. 

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

zaključuje raspravu te daje petu točku dnevnog reda Komunalno Josipdol d.o.o. – Potpuni 

tekst Izjave o usklađenju općih akata Društva s ograničenom odgovornošću sa Zakonom o 

trgovačkim društvima na usvajanje. 

Konstatira da je peta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (12 glasova za). 

 

Ad.6. Komunalno Josipdol d.o.o. - Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj navedene točke dnevnog reda. 

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

Josip Vukelić, vijećnik, daje sugestiju da se nadopuni naziv navedene Odluke koja bi nakon 

promjene naziva glasala „Odluka o utvrđivanju poslovanja Komunalnog Josipdol d.o.o.“. 

 Kristijan Bitunjac, pročelnik, zahvaljuje se vijećniku Josipu Vukeliću za sugestiju te iznosi da 

će dopuniti naziv Odluke. 

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

 Komunalno Josipdol d.o.o. - Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja  na usvajanje.   

Konstatira da je šesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (12 glasova za). 

 

Ad.7. Odluka o porezima Općine Josipdol 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, pozdravlja sve prisutne te iznosi da je ovaj Prijedlog Odluke 

pokrenut radi promjene i usklađivanja postojeće Odluke o porezima Općine Josipdol sa 

odredbama Zakona o lokalnim porezima koji je na snazi od 2017. godine. Iznosi da je 

dopisima Ureda porezne uprave Općina Josipdol obaviještena o potrebi donošenja Odluke 

koja će biti usklađena sa Zakonom o lokalnim porezima jer je prijašnja Odluka donesena na 

temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje 

iznosi da u postojećoj Odluci koja je još uvijek na snazi spominje se Porez na tvrtku koji je s 
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početkom 2017. godine na temelju Zakona o lokalnim porezima ukinut, pa shodno tome 

nema pravne osnove da se navedeni Porez nalazi u Odluci i da se dalje propisuje. Nadalje 

iznosi da je u novoj Odluci navedena definicija što se sve smatra javnom površinom te visinu 

Poreza na korištenje površina sukladno Zakonu o lokalnim porezima. Iznosi da s obzirom na 

sve navedeno, potrebno je napraviti izmjenu Odluke i prilagoditi je prema Zakonu o lokalnim 

porezima kako Ministarstvo financija ne bi sankcioniralo Općinu Josipdol. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Za riječ se javlja zamjenik predsjednika 

Miljenko Božičević. 

Miljenko Božičević, zamjenik predsjednice, iznosi da su na održanoj sjednici Odbora za 

proračun i financije jednoglasno usvojene sedma i osma točka dnevnog reda. 

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

Odluka o porezima Općine Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je sedma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (12 glasova za). 

 

Ad.8. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, iznosi da je potrebno napraviti izmjenu postojećeg Pravilnika o 

provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga koji je donesen od strane 

Izvršnog tijela, a prema članku 15. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi trebao je biti donesen od 

strane Predstavničkog tijela. Iz tog razloga potrebno je donijeti novi Pravilnik. 

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

zaključuje raspravu te daje osmu točku dnevnog reda Pravilnik o provedbi postupaka 

jednostavne nabave robe, radova i usluga na usvajanje. 

Konstatira da je osma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (12 glasova za). 

 

Ad.9. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Josipdol u 2021. 

godini 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara devetu točku dnevnog reda. Nadalje iznosi da se 

vijećnik Ivica Gračanin pridružio radu sjednice u 14,58 sati te daje riječ pročelniku Kristijanu 

Bitunjcu. 

Kristijanu Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Izvješća. 

Anđelina otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu te daje 

devetu točku dnevnog reda Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Josipdol u 

2021. godini na usvajanje. 

Konstatira da je deveta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.10. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Josipdol 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Prijedloga te iznosi da je 5. travnja 

2022. godine najavljena kontrola arhivske građe. 

Anđelina otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu te daje 

desetu točku dnevnog reda Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Josipdol na 

usvajanje. 
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Konstatira da je deseta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.11. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj navedenog Plana. 

Anđelina otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu te daje 

jedanaestu točku dnevnog reda Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

na usvajanje. 

Konstatira da je jedanaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.12. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

Anđelina otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu te daje 

dvanaestu točku dnevnog reda Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na 

usvajanje. 

Konstatira da je dvanaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.13. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalnih djelatnosti 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

Anđelina otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, zaključuje raspravu te daje 

trinaestu točku dnevnog reda Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 

povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  na usvajanje. 

Konstatira da je trinaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. 

Modruš 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, iznosi da je ovaj Prijedlog Odluke pokrenut radi izmjene 

nevaljane Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra puta na k.č. broj 4899/2 u k.o Modruš za 

koju je podnesen Zahtjev za ocjenu zakonitosti pred Visokim upravnim sudom Republike 

Hrvatske. 

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

zaključuje raspravu te daje četrnaestu točku dnevnog reda Odluka o ukidanju statusa javnog 

dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Modruš na usvajanje. 

Konstatira da je četrnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.15.  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol 
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Anđelina Božičević, predsjednica, otvara petnaestu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje petnaestu točku dnevnog reda Odluka o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je petnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.16. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca 

odnosno zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Josipdol 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje šesnaestu točku dnevnog reda Odluka o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca odnosno zakupnika poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je šesnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.17. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda u Općini Josipdol 

 

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 Odluka o imenovanju članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Općini Josipdol 

na usvajanje. 

Konstatira da je sedamnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol u 2021. godini 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Analize. 

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

zaključuje raspravu te daje osamnaestu točku dnevnog reda Analiza stanja sustava civilne 

zaštite na području općine Josipdol u 2021. godini na usvajanje. 

Konstatira da je osamnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.19. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol za 2022. godinu 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Plana. 
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Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ 

zaključuje raspravu te daje devetnaestu točku dnevnog reda Plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području općine Josipdol za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je devetnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.20. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara u 2021. godini za Općinu Josipdol 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Izvješća. 

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

Alen Žanić, vijećnik, iznosi da je potrebno sve više i više  ulagati u vatrogastvo i 

modernizirati njihovu opremu.  

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

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara u 2021. godini za Općinu Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je dvadeseta točka dnevnog reda usvojena (13 glasova za). 

 

Ad.21. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 

2022. Godinu 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Godišnjeg provedbenog plana. 

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

zaključuje raspravu te daje dvadeset i prvu točku dnevnog reda Godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je dvadeset i prva točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.22. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara dvadeset i drugu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje dvadeset i drugu točku dnevnog reda Odluka o izmjenama Odluke 

o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika na usvajanje. 

Konstatira da je dvadeset i druga točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Ad.23. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine 

Josipdol 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

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

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da će biti protiv donošenja navedene Odluke jer je na jednoj od 

prijašnjih sjednica bio protiv ustrojavanja dvaju odjela Općine Josipdol. 
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Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje dvadeset i treću točku dnevnog 

reda Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol na 

usvajanje. 

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

protiv. 

 

Ad.24. Odluka o ukidanju Odluke o novčanoj potpori za sklapanje braka 
 

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

pročelnici Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

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

Zlatko Mihaljević. 

Alen Žanić, vijećnik, iznosi da kao što je glasao za provođenje Odluke o davanju potpore da 

će glasati i za ukidanje navedene Odluke. Smatra da nije pridonijela demografskom porastu, 

ali da se tijekom 2021. godine povećao broj vjenčanja. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, iznosi da je on bio predlagatelj Odluke o davanju potpore pa na 

temelju toga će glasati protiv donošenja ove Odluke. Cilj donošenja Odluke o davanju 

potpore je bio da se potakne mještane na osnivanje obitelji i ulazak u bračnu zajednicu. 

Nadalje iznosi da ukoliko se u budućnosti predloži Odluka za davanje potpore mještanima, 

on će s tom Odlukom biti suglasan. 

Ruža Neralić, vijećnica, iznosi da je njeno stajalište da Odluku ne treba ukinuti. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje raspravu te daje dvadeset i četvrtu točku 

dnevnog reda Odluka o ukidanju Odluke o novčanoj potpori za sklapanje braka na usvajanje. 

Konstatira da je dvadeset i četvrta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova za, 1 glasom 

protiv i 3 suzdržana glasa. 

 

Ad.25. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara dvadeset i petu točku dnevnog reda te daje riječ 

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje dvadeset i petu točku dnevnog reda Odluka o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je dvadeset i peta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno (13 glasova za). 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se na suradnji i prijedlozima. 

Dragan Rudančić, načelnik, zahvaljuje se na suradnji, savjetima i prijedlozima. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje rad sjednice u 15,30 sati. 

 

Zapisničar       Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

      Marija Mihaljević       Anđelina Božičević 


