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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE   

KLASA: 024-07/22-01/7 

URBROJ: 2133-13-4-22-2 

Josipdol, 25. srpnja 2022.    

  

  

Z A P I S N I K 
  

Sa 8.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Josipdol, održane dana 25. srpnja 2022.  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 tijekom rada sjednice. 

 

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, Alen Žanić, Sanja Radošević, načelnik Općine 

Josipdol Dragan Rudančić, pročelnik Kristijan Bitunjac, pročelnica Ivana Gudić  i zapisničar 

Marija Mihaljević.   

Na sjednici nije bila nazočna vijećnica Anamarija Fumić Halar te vijećnici Ivica Gračanin i 

Josip Vukelići koji su se ispričali za svoj izostanak.   

  

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

te da postoji kvorum za rad sjednice.  

Anđelina Božičević, predsjednica vijeća, za rad sjednice predlaže sljedeći dnevni red:   

   

Dnevni red:   

 

 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi 

 2.  Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

 3.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu 

 4.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

      infrastrukture na području Općine Josipdol za 2021. godinu 

 5.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture     

      na području općine Josipdol za 2021. godinu 

 6.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba kulturi za 2021.    

      godinu 

 7.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju Općine      

      Josipdol za 2021. godinu 

 8.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti  

      predškolskog odgoja za 2021. godinu 

 9.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području socijalne   

      skrbi za 2021. godinu 
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10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.     

      godinu 

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom    

      razvoju Općine Josipdol za 2021. godinu 

12. Program o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2022. godinu 

13. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Josipdol 

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva KOMUNALNO JOSIPDOL  

      d.o.o. za 2021. godinu 

15. Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora 

16. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti 

 

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, Darko Poljak, Miljenko Božičević, Alen Žanić i Zlatko Mihaljević.   

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećnici Ruži Neralić. 

Ruža Neralić, vijećnica, postavlja pitanje vezano za prijem uspješnih sportaša, je li se sastao 

Odbor za društvene djelatnosti i  je li se započelo sa izradom Pravilnika za nagrađivanje 

uspješnih sportaša. Nadalje postavlja drugo pitanje u ime cca 200 domaćinstava u kojima živi 

po jedan član, ili samo stariji ljudi, koji najčešće ni nemaju otpada za odvoz, a vezano za 

dospjele uplatnice za plaćanje naknade za odvoz otpada. Iznosi da su navedena domaćinstva 

prema Odluci Općinskog vijeća od prije nekoliko godina plaćali odvoz otpada u iznosu od 

22,60kn. Iznosi da je po novoj Odluci Općinskog vijeća naknada za odvoz otpada 55,10kn te 

je zanima zašto je ukinuta prijašnja Odluka s obzirom da je riječ o starim, samima, bolesnim 

ljudima koji su na granici siromaštva, Općina Josipdol treba se boriti pomoći tim ljudima u 

nevolji, a ne da im se podigne naknada za odvoz otpada za cca 120%. Nadalje predlaže da se 

iznos naknade vrati na prijašnji iznos od 22,60kn. Za primjer čita cjenik komunalne tvrtke iz 

Ogulina u kojemu su navedena domaćinstva sa jednim članom te iznosi može li se na taj isti 

način zadužiti i domaćinstva na području Općine Josipdol, s obzirom da se iznos od 55,10kn 

odnosi na dva odvoza otpada mjesečno, hoće li se naplatiti usluga odvoza i ako u mjesecu 

nema nijednog odvoza. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Ruži Neralić te iznosi da će joj na 

postavljena pitanja vezano za odvoz otpada odgovoriti pročelnik Kristijan Bitunjac. Nadalje 

daje riječ vijećniku Darku Poljaku. 

Darko Poljak, vijećnik, pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanje vezano za stambenu 

zgradu u Kolodvorskoj ulici na „Lageru“, u čijem je vlasništvu navedena zgrada i postoji li 

mogućnost uređenja iste? 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Darku Poljaku na pitanju te riječ 

daje zamjeniku Miljenku Božičeviću. 

Miljenko Božičević, zamjenik predsjednice, nema pitanja, već iznosi da se sastao Klub 

vijećnika HDZ-a koji je suglasan sa navedenim dnevnim redom za rad 8. sjednice Općinskog 

vijeća i Odbor za proračun i financije koji je suglasan sa trećom točkom dnevnog reda. 

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

vijećniku Zlatku Mihaljeviću. 
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Zlatko Mihaljević, vijećnik, pozdravlja sve prisutne. Zahvaljuje se na odgovoru na pitanje sa 

7. sjednice Općinskog vijeća. Nadalje iznosi da ga zanima opis poslova geodetskih radova na 

D-42 jer postoji geodetska snimka za projektiranje istog koja je predana u Hrvatske vode te 

koja je vrijednost usluge geodetskih snimanja na D-42. 

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

načelniku Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, pozdravlja sve prisutne te odgovara na pitanja vijećnice Ruže 

Neralić. Iznosi da je Pravilnik o nagrađivanju u izradi te da se Odbor za društvene djelatnosti 

nije sastao. Iznosi da je trgovačko društvo Komunalno Josipdol d.o.o izradilo cjenik za 

obavljanje prikupljanja komunalnog otpada u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom te 

da za ostala pitanja može se obratiti ili pročelniku Bitunjcu ili direktorici Luketić. 

Ruža Neralić, vijećnica, javlja se za riječ te iznosi da smatra da Općinsko vijeće i gospodin 

Rudančić kao općinski načelnik mogu na temelju svojih ovlasti predložiti jednu socijalnu 

mjeru za najsiromašnije ljude ovog kraja. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da ako se jednim korisnicima smanji naknada za 

odvoz otpada da bi se onda ostalim korisnicima trebala povećati naknada te da to nije 

jednostavno za riješiti. Nadalje daje riječ načelniku. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnika Darka Poljaka te iznosi da nisu 

riješeni imovinsko pravni odnosi po pitanju navedene zgrade te sve dok se to ne riješi ne 

postoji mogućnost adaptacije zgrade. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je vijećnik Alen Žanić pismenim putem dostavio 

vijećnička pitanja na koja će mu načelnik odgovoriti usmeno. Nadalje daje riječ načelniku 

Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da je vijećnik Alen Žanić postavio tri pitanja te da će u 

nastavku pročitati pitanje i usmeno odgovoriti na isto. Prvo pitanje je: „Na području lagera 

između dvije ceste na bivšem šumarijskom stovarištu djeca su si organizirala mjesto gdje se 

igraju, improvizirali su golove i igralište. Pojedinci su im to pokušali uskratiti objašnjenjem 

da je zemljište u vlasništvu HŠ d.o.o.. Zanima me u kakvom je vlasničkom odnosu sada bivše 

stovarište i je li moguće pošto postoji inicijativa roditelja da se njima taj prostor uredi s 

nekim mobilnim golovima koje bi sami napravili i čuvali? Napominjem da nama nisu 

potrebna nikakva sredstva već samo odobrenje da se tamo smiju djeca igrati.“ 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na prvo pitanje te iznosi da je to zemljište u vlasništvu 

Općine Josipdol. Nadalje iznosi da kao načelnik ne može izdati dozvolu za korištenje 

zemljišta za dječju igru jer smatra da to nije sigurno mjesto za igru. Drugo pitanje je: „U 

kakvoj je situaciji staro komunalno vozilo tj. hoće li i dalje biti spremno za rad ili će u nekom 

razdoblju biti rashodovano?“ Načelnik odgovara na drugo pitanje te iznosi da staro 

komunalno vozilo ima kvar matične ploče te da će biti ponovno u funkciji nakon saniranja 

kvara. Nadalje čita treće pitanje: „Po kojim kriterijima je odabran novi predsjednik Turističke 

zajednice? Konkretno može li se njegove kompetencije u turizmu znati da se sam predstavi ili 

da ga neko od predstavnika vlasti predstavi?“ Načelnik odgovara na treće pitanje te iznosi da 

je proveden Javni natječaj na temelju kojeg je odabran direktor Turističke zajednice područja. 

Iznosi da su kriteriji bili određeni prema Pravilniku i Zakonu o turističkim zajednicama. 

Iznosi da kao direktor Turističke zajednice ima dovoljno znanja za radove na poslovima 

vezano za turističku zajednicu. 

Anđelina Božičević se zahvaljuje vijećniku Alenu Žaniću na pitanjima te daje riječ načelniku 

Draganu Rudančiću da odgovori na pitanja vijećnika Zlatka Mihaljevića. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da će odgovore na pitanja vezano za geodetske poslove 

dobiti pismenim putem. Nadalje iznosi da su vijećnici dobili dodatak uz materijale odgovor 

na pitanje vijećnika Zlatka Mihaljevića sa 7. sjednice Općinskog vijeća, ispis stanja računa od 

4. lipnja 2021. do 4. lipnja 2022. godine.  
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Anđelina Božičević se zahvaljuje vijećnicima na pitanjima te načelniku Draganu Rudančiću  

na odgovorima. 

 

Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

 

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

dostavljen u materijalima te da su primjedbe mogle iznijeti na početku sjednice prije prelaska 

na dnevni red. Za riječ se javlja vijećnica Ruža Neralić. 

Ruža Neralić, vijećnica, pohvaljuje zapisničarku Mariju Mihaljević na pisanju Zapisnika. 

Anđelina Božičević, zahvaljuje se vijećnici Ruži Neralić. Iznosi da budući da nije bilo 

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

vijeća na glasanje.   

Konstatira da je druga točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Godišnjeg izvještaja. 

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

zaključuje raspravu te daje treću točku dnevnog reda Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Općine Josipdol za 2021. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je treća točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova ZA i 2 suzdržana glasa. 

 

Ad. 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2021. godinu 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Zaključka. 

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

zaključuje raspravu te daje četvrtu točku dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Josipdol za 2021. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je četvrta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova ZA i 2 suzdržana glasa. 

 

Ad. 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području općine Josipdol za 2021. godinu 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko opisuje sadržaj Zaključka. 

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

zaključuje raspravu te daje petu točku dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Josipdol za 

2021. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je peta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova ZA i 2 suzdržana glasa. 
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Ad. 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba kulturi za 

2021. godinu 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Zaključka. 

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

zaključuje raspravu te daje šestu točku dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa javnih potreba kulturi za 2021. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je šesta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova ZA i 2 suzdržana glasa. 

 

Ad. 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

obrazovanju Općine Josipdol za 2021. godinu 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Zaključka. 

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

zaključuje raspravu te daje sedmu točku dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2021. godinu na 

usvajanje. 

Konstatira da je sedma točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova ZA i 2 suzdržana glasa. 

 

Ad. 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Zaključka. 

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

zaključuje raspravu te daje osmu točku dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu na 

usvajanje. 

Konstatira da je osma točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

području socijalne skrbi za 2021. godinu 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Zaključka. 

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

zaključuje raspravu te daje devetu točku dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2021. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je deveta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova ZA i 2 suzdržana glasa. 
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Ad. 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

za 2021. godinu 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Zaključka. 

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

zaključuje raspravu te daje desetu točku dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je deseta točka dnevnog reda usvojena sa 10 glasova ZA i 1 suzdržanim 

glasom. 

 

Ad. 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju Općine Josipdol za 2021. godinu 

 

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

pročelnici Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Zaključka. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. Iznosi da vijećnik Zlatko Mihaljević 

napušta rad sjednice u 14,09 sati.  Budući da se nitko nije javio za riječ zaključuje raspravu te 

daje jedanaestu točku dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol za 2021. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je jedanaesta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova ZA i 1 suzdržanim 

glasom. 

 

Ad. 12. Program o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 

2022. godinu 

 

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

pročelnici Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Programa. 

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

zaključuje raspravu te daje dvanaestu točku dnevnog reda Program o izmjeni Programa javnih 

potreba u obrazovanju Općine Josipdol za 2022. godinu na usvajanje. 

Konstatira da je dvanaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 13. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Josipdol 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara trinaestu 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 trinaestu točku dnevnog reda Odluka o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Općine Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je trinaesta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova ZA i 1 suzdržanim 

glasom. 
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Ad. 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva KOMUNALNO 

JOSIPDOL d.o.o. za 2021. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara četrnaestu točku dnevnog reda te iznosi da se radu 

sjednice priključuje direktorica trgovačkog društva Komunalno Josipdol d.o.o kojoj daje 

riječ. 

Martina Luketić, direktorica, ukratko opisuje sadržaj Izvješća o radu trgovačkog društva 

KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. za 2021. godinu. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se direktorici na osvrtu na Izvješće te iznosi da 

se radu sjednice pridružuje vijećnik Zlatko Mihaljević u 14,16 sati. Budući da se nitko nije 

javio za riječ zaključuje raspravu te daje četrnaestu točku dnevnog reda Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. za 2021. 

godinu na usvajanje. 

Konstatira da je četrnaesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

 

Ad. 15. Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora 

 

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. Za riječ se javljaju vijećnik Zlatko 

Mihaljević te vijećnice Sanja Radošević i Ruža Neralić. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, iznosi da je sramotno da se gospodina Sašu Poljaka postavlja za 

predsjednika Etičkog odbora koji je Općini Josipdol desetke godina dugovao iznos preko 100 

tisuća kuna.  

Anđelina Božičević, predsjednica, postavlja pitanje, jesu li naplaćena ta dugovanja gospodinu 

Saši Poljaku i je li bio optužen zbog tih dugovanja.  

Zlatko Mihaljević, vijećnik, odgovara predsjednici da je činjenica da je gospodin Saša Poljak 

imao dugovanja koja su bila tema mnogih sjednica Općinskog vijeća  kroz razdoblje od cca 

15 godina, na sjednicama na kojima se na mnoge načine pokušavalo naći rješenje za navedeni 

problem, da bi na kraju gospodin podmirio dugovanja. Iznosi da se ne slaže da predsjednik 

Etičkog odbora bude osoba koja je desetke godina imala dugovanja prema Općini Josipdol te 

da nema ništa protiv ostalih članova Etičkog odbora. 

Sanja Radošević, vijećnica, iznosi da se slaže sa mišljenjem vijećnika Zlatka Mihaljevića. 

Ruža Neralić, vijećnica, iznosi da se slaže isto kao i vijećnica Sanja Radošević. Iznosi da će 

biti protiv donošenja navedene Odluke uz isprike vijećnici Martini Jandrlić i vijećniku Ivici 

Gračaninu. 

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

Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora na usvajanje. 

Konstatira da je petnaesta točka dnevnog reda usvojena sa 8 glasova ZA i 3 glasa protiv. 

 

Ad. 16. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti 

 

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. Za riječ se javlja vijećnik Zlatko 

Mihaljević. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, iznosi da je protiv toga da gospodin Stjepan Kirasić bude član 

Vijeća časti. 



 
8

 

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

Odluka o imenovanju članova Vijeća časti na usvajanje. 

Konstatira da je šesnaesta točka dnevnog reda usvojena sa 7 glasova ZA, 1 glasom protiv i 3 

suzdržana glasa. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se na dolasku vijećnika na sjednicu Općinskog 

vijeća, suradnji tijekom rada sjednice i na prijedlozima za dobrobit općine i njenih 

stanovnika. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje rad sjednice u 15,00 sati. 

 

 

Zapisničar        Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

     Marija Mihaljević       Anđelina Božičević 


