
 
 

                            
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKI NAČELNIK  

KLASA: 024-08/22-01/2 

URBROJ: 2133-13-1-22-1 

Josipdol, 20. rujna 2022.  
 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. stavka 1. Statuta 

Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21) Općinski načelnik Općine 

Josipdol, dana 20. rujna 2022. godine, podnosi 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JOSIPDOL 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

 

PLANSKO-PROGRAMSKE ZADAĆE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

 

U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 3 sjednice Općinskog vijeća Općine 

Josipdol (s 56 točaka dnevnog reda). Općinski načelnik je s općinskim upravnim tijelima 

pripremao prijedloge svih odluka za Općinsko vijeće Općine Josipdol. Sve usvojene odluke bile 

su opravdane i zakonski inicirane i predložene bilo od raznih nadležnih institucija i tijela ili od 

Općinskog vijeća, općinskog načelnika te upravnih tijela, za raspravu, donošenje i provedbu, 

odnosno primanje na znanje. Iznosim taksativni popis svih donesenih odluka i akata u 

predmetnom izvještajnom razdoblju: 

 

ODLUKE 

 

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

Josipdol 

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

- Odluka o porezima Općine Josipdol 

- Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

- Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja       

komunalnih djelatnosti 

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

- Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta       

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol 

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

zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine       

Josipdol 

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

Općini Josipdol 

- Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

- Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol 



 
 

- Odluka o ukidanju Odluke o novčanoj potpori za sklapanje braka 

- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol 

- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu s projekcijama       

za 2023. i 2024. godinu 

- Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića       

Josipdol za 2022. godinu 

- Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa radi smanjenja depopulacije 

- Odluka o korištenju komunalne naknade za financiranje građenja dječjeg vrtića 

- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Oštarije 

- Odluka o izmjeni Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra puta na k.č. broj 150 u k.o.        

Josipdol 

- Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata radnih mjesta, načinu utvrđivanja     

plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Josipdol 

- Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Ogulin 

- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Josipdol 

- Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora 

- Odluka o imenovanju članova Vijeća časti 

 

PLANOVI 

 

- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

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

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

 

PROGRAMI 

 

- Program potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2022. godinu 

- Program o izmjenama Programa građenja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na       

području općine Josipdol za 2022. godinu 

- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine       

Josipdol za 2022. godinu 

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022. godinu 

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. 

godinu 

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 

- Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 

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

 

IZVJEŠĆA 

 

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

godine 

- Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim       

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

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

unapređenja zaštite od požara u 2021. godini za Općinu Josipdol 

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

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Josipdol za 2021. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture       

na području općine Josipdol za 2021. godinu 



 
 

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

godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju Općine       

Josipdol za 2021. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti      

predškolskog odgoja za 2021. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području socijalne       

skrbi za 2021. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.       

godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom       

razvoju Općine Josipdol za 2021. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva KOMUNALNO JOSIPDOL      

d.o.o. za 2021. godinu 

 

OSTALO / Analize, Pravilnici, Zaključci, Strategije, Izjave i drugo/ 

 

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

ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima 

- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Josipdol 

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

- Suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

- Suglasnost na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Josipdol za pedagošku godinu       

2022./2023. 

- Suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 

- Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Josipdol 

- Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz       

Proračuna Općine Josipdol 

- Pravilnik o postupku unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju       

povjerljive osobe. 
 

 Sukladno donošenom proračunu, planovima i aktima Općine Josipdol, programu rada i 

drugim, po novim zakonima, obvezujućim zadaćama, uz maksimalni angažman službenika 

općinskih upravnih tijela, a u suradnji s Općinskim vijećem, izvršio sam i provodio  sljedeće 

aktivnosti: 

 

1. Uređenje vanjskog višenamjenskog igrališta u Josipdolu je završeno. Za projekt je 

ostvarena financijska potpora MRRFEU za 2021. godinu u iznosu 300.000,00 kn. 

Završeni radovi na izgradnji šetnice, postavljanje ograde, postavljanje opreme (golovi, 

koševi, mreže), javna rasvjeta, vježbalište na otvorenom. Izvođačima su podmirene 

obveze. Priprema dokumentacije za uporabnu dozvolu. Trenutno se izrađuje geodetski 

snimak izvedenog stanja sa potvrdom da je isto napravljeno u skladu sa situacijskim 

nacrtom iz glavnog projekta. 

 

2. Projekt rekonstrukcije i dogradnje mrtvačnice u Oštarijama je završen. Projekt dogradnje 

mrtvačnice financiran je sredstvima iz EU fondova u 50 % vrijednosti projekta. Obavljen 

je tehnički prijem ureda za graditeljstvo gdje su bile zatražena određena ispitivanja koja 

su odrađena. Čekaju se još nalazi dokaza o zdravstvenoj ispravnosti ugrađenih miješalica 

(analitičko izvješće) i novo ispitivanje  zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju 

te ispitivanje na ugljikovodike od strane ovlaštene pravne osobe. 



 
 

3. Projekt uređenja okoliša mrtvačnice u Oštarijama je završen. Izvođačima su podmirene 

obveze. 

 

4. Uređenje nogostupa, odvodnje i javne rasvjete u Kolodvorskoj ulici je završen. 

Postavljanja je javna rasvjeta te su time radovi rekonstrukcije i asfaltiranja završeni te su 

izvođačima podmirene obveze u cijelosti. 

 

5. Odrađeno je nasipavanje poljskih puteva na području Skradnika, Cerovnika. Planirano je 

u drugom dijelu godine nastaviti sa nasipavanjem puteva. 

 

6. Započeta priprema dokumentacije za asfaltiranje nerazvrstane ceste u Mihaljevićima i 

ceste u Modrušu u predjelu Javorovice prema spoju sa D 23 za asfaltiranje. 

 

7. Odrađeni pojedinačni interventni popravci na asfaltiranim na svim nerazvrstanim cestama. 

 

8. Projekt uređenja zgrade bivše škole u Modrušu je završen. Nastavljeno daljnje uređenje 

unutrašnjosti. Priprema dokumentacije za prijavu na natječaj kompletnog grijanja bivše 

škole Modruš. 

 

9. Projekt dogradnje vrtića je u fazi izvođenja. U fazi izvođenja radova na temeljenju dječjeg 

vrtića Josipdol došlo je do nepredviđenih okolnosti koje usporavaju završetak prve faze 

radova. 

 

 Prilikom iskopa temeljnih traka došlo je do otvaranja kaverne. Radovi su 

zaustavljeni dok se ne napravi geotehničko istraživanje. Općina je morala 

napraviti geotehničke istraživačke radove koji obuhvaćaju geofizička 

istraživanja i izradu elaborata da bi se utvrdilo stanje ispod svih temeljnih traka 

i prijedlog sanacije istih i daljnji nastavak građevinskih radova. Prijedlog je da 

se zamjeni temeljno tlo ispod temeljnih traka i kaverna da se zatrpa batudom. 

Sanacija toga će Općinu koštati dodatnih 466.696,38 kn. 

 Prilikom iskopa temelja došlo je do uništenja napojnog voda dovoda lož ulja do 

peći centralnog grijanja u prostorijama vrtića. Dužina napojnog voda iznosi oko 

35 m. Novi vod je potreban iz razloga što su bakrene cijevi napajanja lož uljem 

u zaštitnoj cijevi potpuno izvučene i uništene. Dodatni trošak cca 15.000,00 kn 

 Prilikom iskopa temeljnih traka pronađen je čelični spremnik lakog loživog ulja 

kapaciteta 30 000 litara. Isti služi kao energent grijanja Osnovne škole Josipdol 

i dječjeg vrtića Josipdol. Ništa od navedenog nije opisano u tehničkom opisu, a 

niti je prikazano u situaciji glavnog projekta temeljem kojeg je dobivena 

građevinska dozvola. Prilikom uvođenja u građenje Izvođač radova pristupio je 

mikrolokaciji svih instalacija prikazanih u glavnom projektu, ali podzemne 

instalacije grijanja nisu bile nigdje prikazane. Prijedlog glavnog projektanta je 

da se iznad spremnika napravi greda čiji će ležajevi biti izvedeni betonski klinovi 

na dno spremnika kako ne bi vršili na njega pritisak i ne bi ga ugrozili. Također, 

u budućnosti moći će se spremnik izvaditi po potrebi. Iznos troškova i 

odgovornosti se trenutno utvrđuju. 

  

Dodatno je napravljen hidroizolacijski plan i troškovnik jer je isti izostavljen u 

osnovnom projektu, a cijena tih novih, dodatnih troškova bi trebala iznositi cca 

60.000,00 kn. 

 



 
 

Do sada su, prema dostavljenih 6 privremnih situacija, odrađeni pripremni 

radovi, zemljani radovi, betonski i armirano  betonski radovi, zamjena materijala 

ispod temeljnih traka, sanacija vrtače (kaverne), te će se po preporuci glavnog 

nadzornog inženjera nakon izvođenja donje armirano betonske ploče obustaviti 

radovi sa zaključenjem ugovora, obzirom su se na nepreviđenim radovima na 

sanaciji temeljnog tla i dodatnim radovima na hidroizolaciji stvrorili uvjeti za 

daljnju nemogućnost izvođenja radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi.   

 

10. Projekt izgradnje šetnice u Josipdolu je u fazi pripreme. Dobivena je lokacijska dozvola. 

Glavni projekat je u završnoj fazi. Rješavaju se imovinsko pravni odnosi s vlasnicima 

nekretnina na području planirane čestice. 

 

11. Projekt modernizacije dijela državne ceste D 42 s izgradnjom dijela pješačkog  nogostupa 

s javnom rasvjetom je pripremljen s troškovnikom te je apliciran na natječaj Ministarstva 

unutarnjih poslova. Ukupna vrijednost radova je 978.781,00 kn. Rezultati još nisu 

objavljeni.  

 

12. Projekt izgradnje spoja Kolodvorske ulice u Josipdolu, tzv. željeznički put, je u fazi 

pripreme projektne dokumentacije. U izradi je glavni projekt na temelju posebnih uvjeta 

od Ureda za graditeljstvo za izdavanje građevinske dozvole. Troškovnik je napravljen. 

Procijenjena vrijednost radova 300.000,00 kn. Prilikom dobivanja posebnih uvjeta stvorio 

se problem oko podzemnih instalacija te su kablovi locirani i napravljen je plan 

utvrđivanja mikrolakcija podzemnih kablova te će se nakon utvrđivanja istih donijeti plan 

rješavanja problema da bi se mogla dobiti građevinska dozvola i nastaviti radovi na 

izgradnji ceste. 

 

13. Projekt uređenja poslovne zgrade u Oštarijama je dovršen i ista je u potpunosti uređena. 

Potrebno je postaviti grijanje u objekt. Dobiveno je Rješenje panije, Upravnog odjela za 

graditeljstvo i okoliš, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo kojim se odbija Zahtjev 

Općine Josipdol za dobivanjem uporabne dozvole jer je zgrada nezakonito rekonstruirana. 

Napravljena je procjena utrošenih sredstava prilikom izgradnje dijela objekta. Nastavljaju 

se daljnji napori na pronalaženju načina ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade.  

 

14. Projekt eJosipdol je u završnoj fazi. Projekt provodi tvrtka LIBUSOFT CICOM. 

Projektom se svi postojeći programi koji se odnose na održavanje groblja, digitalne 

arhive i računovodstva ujedinjavaju u jedan jedinstveni program. Projektni zadatak se 

sastoji u sljedećim uslugama: uvid u tijek predanih zahtjeva, javan proračun, financijske 

kartice građana, transparentno financijsko poslovanje, zahtjevi i obrasci u digitalnom 

obliku, digitalizacija uredskog poslovanja, uvođenje GIS i otvorenog GIS modula te 

sveobuhvatnog registra nekretnina u vlasništvu Općine Josipdol.  

 

15. Projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Josipdolu je pripremljen projekt s otkupljenim 

zemljištem, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim 

prijedlogom te se očekuje objava natječaja i apliciranje. Održano je nekoliko sastanaka s 

raznim Ministarstvima i državnim službama na temu izgradnje vatrogasnog doma u 

Josipdolu. 

 

 

 



 
 

16. Projekt izgradnja dvorane u Oštarijama je pripremljen projekt s riješenim imovinsko 

pravnim odnosima, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim 

projektnim prijedlogom. Očekuje se objava natječaja i apliciranje. Održano je nekoliko 

sastanaka s raznim Ministarstvima, državnim službama, županijskim službama na temu 

izgradnje dvorane u Oštarijama. 

 

17. Rekonstrukcija NC Mihaljevići je pripremljen projekt s riješenim imovinsko pravnim 

odnosima, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim 

prijedlogom. Čeka se otvaranje natječaja te apliciranje istog na natječaj. 

 

18. Izgradnja mosta na suhom koritu rijeke Mrežnice je projekt za koji je izrađena projektna 

dokumentacija i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. 

 

19. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je izrađen. Poništen je postupak 

natječaja 2 puta zbog nepotpune pristigle natječajne dokumentacije svih prijavitelja. 

Stupio je na snagu Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

Donesen je i Pravilnik kojim je propisana dokumentacija prema kojoj će se pripremiti tekst 

javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta. Priprema natječajne dokumentacije 

je u tijeku. 

 

20. Općina se prijavila na natječaj uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja iz 

nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na Projekt javnih radova. Zaposlena je 

jedna osoba na rok od 6 mjeseci od 1.6.2022. do 30.11.2022.  

 

21. Projekt ZAŽELI – NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI je u završnoj fazi. Razdoblje 

provedbe projekta je od 9.6.2021. do 9.12.2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 

1.189.794,00 kn. Kroz projekt je zaposleno 13 žena pripadnica ciljne skupine te pružena 

potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju prema 90-ak 

krajnjih korisnika. Žene su bile zaposlene od 5.7.2021. do 30.6.2022. Cilj projekta je 

osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom 

obrazovanja na području Općine Josipdol, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koja će 

ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti 

socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 

Općine Josipdol. Kroz projekt je obrazovano, odnosno osposobljeno 10 pripadnica ciljne 

skupine uključene u projekt što će utjecati na radni potencijal žena pripadnica ciljnih 

skupina i povećanje njihove zapošljivosti nakon završetka projekta. Do sada su poslana 4 

Zahtjeva za nadoknadom sredstava u iznosu od  930.681,40 kn. U tijeku je izrada ZNS-a 

br. 5 u iznosu od 175.205,74 kn. Zahtjevi se podnose po proteku svaka tri mjeseca od 

početka razdoblja provedbe projekta. 

 

22. Komunalno vozilo - početkom 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih  

sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-

2020. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Vozilo za odvojeno 

prikupljanje otpada“ za razdoblje provedbe 17.2.2021. – 17.4.2022. Vrijednost projekta 

iznosi 1.508.135,00 kn, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta  iznose 1.376.416,64 kn, 

dok se bespovratna sredstva dodjeljuju u iznosu 1.169.954,14 kn, što čini 85% ukupnih 

prihvatljivih troškova. Vozilo je isporučeno 9. prosinca 2021. od strane tvrtke Gradatin 

d.o.o. Dana 25. siječnja 2022. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

privremeno je odobrio Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 3, prema ugovoru 

KK.06.3.1.18.0111 – vezano za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje 



 
 

otpada. Odobrena su sredstva u iznosu od 1.345.000,00 kn (iznos računa bez PDV-a) od 

čega Fond dodjeljuje 85%, odnosno 1.143.250,00 kn. Ukupni iznos računa izdanog od 

tvrtke GRADATIN d.o.o. za isporučeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje 

otpada iznosi 1.681.250,00 kn. Fond nam je još dužan isplatiti sredstva u iznosu od 

25.500,00 kn, a koji iznos smo potraživali u Završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava 

u 4 mjesecu. 

 

23. Projekt izgradnje spojnog cjevovoda Trojvrh je fazi pripreme projektne dokumentacije. 

MRRFEU financiralo je prvu fazu izrade projektne dokumentacije u iznosu 250.000,00 

kn. Izrađivač projektne dokumentacije je tvrtka FLUMING iz Rijeke. U dogovoru sa 

direktorom Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin dogovoren je spoj postojećeg cjevovoda 

na vodoopskrbni sustav iz Općine Plaški na vodovod Trojvrh. 

  

24. Projekt izgradnje sekundarnog vodovoda Modruš je u tijeku. Ukupno je izgrađeno 35-40 

priključaka. Potrebno ukupno 74 priključka za naselje Modruš, a podneseno je 53 

zahtjeva. Procijenjena ukupna vrijednost radova 1.170.826,00 kn.  

 

25.  Sa predstavnicima tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin je odrađeno nekoliko 

sastanka na temelju VOS Općine Josipdol naselja Trojvrh i Modruš. Plan je izrada Idejno 

rješenja u 2022 godini, a u 2023 godini izraditi glavni pojekat i 2024 ukoliko se osiguraju 

sredstva spojiti Bocino vrelo na naselje Modruš.  

 

  

26. Projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta je u tijeku. Projektna dokumentacija je 

pripremljena i predana nadležnom uredu za građevinarstvo. Problem je projekt koji je 

radila Općina prije nekoliko godina koji je suprotan UPU i nemoguće je ishoditi dozvolu 

na temelju takvog projekta. Projekt nije u skladu sa člankom 10 gdje stoji da  se propisuje 

da je u Zoni K2 minimalno veličina građevinske čestice 2500 m2,a minimalna širina 

građevne čestice 40 m, dok je priloženim glavnim projektom koji je radila Općina prije 

nekoliko godina predviđeno formiranje građevinske čestice površine 2450 m2, širine 

najužeg dijela čestice cca 24 m, a najšireg dijela cca 34 m. U fazi smo pre projektiranja 

projekta da bude u skladu sa UPU.  

 

27. Projekt dogradnje mrtvačnice u Josipdolu je pripremljen i predan je zahtjev za izdavanje 

građevinske dozvole nadležnom uredu za građevinarstvo. 

 

28. Projekt uređenja centra naselja Josipdol je u fazi idejnog rješenja. U sklopu uređenja 

planirano je ukloniti nelegalno izgrađene garaže i urediti prostor parkirališta za stanare s 

nadstrešnicama. 

 

29. Projekt uređenja parkirališta Općine je prijavljen na natječaj središnjeg državnog ureda za 

obnovu i stambeno zbrinjavanje gdje je projekt odobren i iznos sufinanciranja iznosi 

250.000,00 kn. Napravljeno je idejno rješenje uređenja. Priprema dokumentacija za 

provođenje postupka javne nabave. Planirani radovi u drugoj polovici godine.  

 

30. Projekt izgradnje nogostupa preko mosta u Oštarijama je dovršen i s Hrvatskim cestama 

se na 2 sastanka razgovaralo da su obećale da će financirati radove što oni poriču. 

Pregovori se nastavljaju. Projekt je napravljen i procijenjena vrijednost radova iznosi oko 

cca 150.000,00 kn 

 



 
 

31. Projekt izgradnje trga u centru naselja Josipdol je dovršen i podmirene su sve obveze 

izvođačima. Za potrebe urbanog uređenja postavljen  je „info pano“ na kojem će se nuditi 

servisne informacije o turističkim sadržajima i ponudama u Općini Josipdol. Info pano 

nije još pušten u sustav iz razloga što HEP ima problem sa dobavom određenih stvari 

vezanih za puštanje u funkciju. Očekuje se do ljeta stavljanje u funkciju 

 

32. Projekt brendiranja Josipdola je u tijeku provedbe te je završena prva faza izrade brenda. 

Odabran je slogan „Josipdol u ♥ Hrvatske“. 

 

33. Plan razvoja Općine je napravljen za razdoblje 2021-2027. godine. Osnovni ciljevi su 

uravnotežen i održiv gospodarski razvoj, razvoj kvalitetnog i konkurentnog turizma, 

jačanje i razvoj obrtništva, izgradnja i upravljanje komunalnom infrastrukturom, 

poboljšanje životnih standarada. Razvoj društvenih djelatnosti, očuvanje i održivo 

korištenje kulturno povijesne baštine. 

 

34. Projekt rekonstrukcije DVD-a Oštarije je dovršen. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 

je u tijeku. Održano nekoliko sastanaka sa svim sudionicima predmetnog postupka. 

 

35. Planirana izrada geodetskog elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Spoj od mosta 

u Oštarijama do centra Josipdola, D42, k.o. Oštarije, k.č. 4498, 4068, k.o. Josipdol, k.č. 

2680) 

36. Planirana izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Od centra 

Josipdola prema Modrušu, D23, k.o. Josipdol, k.č. 2682-od centra prema k.č. 1261, 

1261, 2681/1) 

37. Planirana izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste (Skradnik od 

škole prema Josipdolu, D23, k.o. Skradnik, k.č. 4391/1, k.o.Oštarije, k.č. 4378/2, k.o. 

Josipdol k.č. 129, k.č. 2682- od centra Josipdola prema Skradniku 

 

38. Projekt stari grad Modruš prijavljen na natječaj i odobren od strane Ministarstva kulture i 

medija Republike Hrvatske. Natječaj se počeo provoditi u 2021 godini i završeni su u 

prvom kvartalu 2022 godine. 

 

39. Vojarna Skradnik- u tijeku je rješavanje vlasništva u korist Općine Josipdol od Republike 

Hrvatske i izrada pred pred investicijskog ulaganja. 

 

40. Priprema dokumentacije za javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u Kulturi 

u Republici Hrvatskoj vezano za stari grad Modruš. Projekt je pripremljen i prijavljena na 

natječaj koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  

u iznosu od 838.598,13 kn. 

 

41. Napravljen je troškovnik sanacije Fontane Rožić i napravljen je Projekt sanacije te je isti 

apliciran na natječaj na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Ukupan iznos 478. 821,26 kn.  

 

42. Priprema projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 42 (Ogulinska 

ulica) u dužini 900 m i isti je prijavljen na natječaj Program podrške brdsko planinskim 

područjem.  Ukupni iznos radova je 1.299.990,00 kn 

 



 
 

43. Priprema projektno tehničke dokumentacija za izgradnju nogostupa uz D 23 (Senjska 

ulica) u dužini od 520 m. Izrada nogostupa je prijavljena na natječaj Program održivog 

razvoja lokalne zajednice. Iznos radova  je 932.045,00 kn 

 

44. Napravljena je projektno tehnička dokumentacija za izradu igrališta u Skradniku. 

Napravljen je troškovnik radova. Projekt je prijavljen na Ministarstvo turizma i sporta. 

Ukupan iznos radova iznosi 601.352,5 kn. 

 

45. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa sportskog 

kompleksa Josipdol. Projekt je prijavljen na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije. Ukupna vrijednost je 575.000,00 kn 

 

46. Izrađena je dokumentacija za prijave na natječaj financijskih potreba za održavanje i 

razvoj predškolske djelatnosti za 2022. godinu. Projekt je prijavljen u siječnju na natječaj 

koji je raspisao Središnji državni ured za demografiju i mlade. Ukupna investicija iznosi 

220.000,00 kn.  

 

47. Priprema projektne dokumentacije za pješačku stazu- nogostup u Skradniku uz D-23. 

Napravljeno idejno rješenje i troškovnik te predan zahtjev za lokacijskom dozvolom 

 

48. Pripremljena dokumentacija i prijavljen projekt uređenje autobusnih stajališta u 

Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i Modrušu na natječaj koji je raspisala Karlovačka 

županija. Vrijednost radova iznosi 101.200,00 kn.  

 

49. Pripremljen i prijavljen projekta proslave Sv. Trojstva u Modrušu. Traženi iznos 

30.000,00 kn. Natječaj raspisan od strane Karlovačke županije. 

 

50. Pripremljen i prijavljen projekt ZAŽELI za Općinu Josipdol - faza III. Projekt je prijavljen 

na MRRFEU.  Procijenjena vrijednost je 642.720,00 kn 

 

51. Priprema projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića Josipdol (igralište). Najave da će 

natječaj biti u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade.  

 

52. Priprema i prijava projekta pod nazivom Provedba kontrole populacije pasa i mačaka na 

području Karlovačke županije u 2022. godini koji je apliciran n natječaj Karlovačke 

županije. Iznos je 10.000,00 kn. 

  

53. Pripremljen i prijavljen projekt proširenja mjesnog groblja Josipdol. Prijavljen projekt na 

javni natječaj Ministrastva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Iznos 

radova 786.795,00 kn. 

 

54. Priprema projekta za prijavu na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja  sa nazivom 

Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Josipdolu. Iznos radova 3.672.000,00 kn. 

 

55. Priprema dokumentacije za izgradnja nerazvrstane ceste na Lageru - NC-JOS-0105-

LAGER. Prijavljen projekt na natječaj Karlovačke županije u iznosu od 265.975,00 kn. 

Ukupan iznos radova na 109,07 m ceste. 

 



 
 

Općina Josipdol u suradnji s Karlovačkom županijom, Javnom ustanovom Regionalna 

razvojna agencija Karlovačke županije sudjeluje redovno na sastancima s ciljem unaprijeđena 

kvalitete življenja u Općini Josipdol. 

 

Slijedi daljnje usklađivanje općih akata, pravilnika i odluka u skladu sa zakonima RH, 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa nekretnina u vlasništvu Općine Josipdol, obnova i 

rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol te uredno izvršavanje svih 

tekućih obveza u našoj Općini: financiranje škole, dječjeg vrtića, održavanje javne rasvjete, 

groblja, itd. 

  

Svakodnevno surađujemo i komuniciramo sa svojim sumještanima, s našim privatnim 

poduzetnicima, mjesnim odborima, javnim ustanovama, školom, dječjim vrtićem, ambulantom, 

župama,  civilnim društvima i drugim čimbenicima i subjektima  ove Općine. 

Neophodno je ulagati u lokalne javne ceste (tj. njihovo održavanje, čišćenje snijega, sanaciju, 

modernizaciju), zatim održavanje nogostupa, groblja, javne rasvjete, deponije, vodovoda, 

drugih  javnih površina i objekata.  

 

 Iniciramo  neke mogućnosti kako bi  mladim obiteljima mogli olakšati stambene potrebe 

da odluče ostati ovdje živjeti i raditi. Razmatraju se načini o konkretnom stambenom 

zbrinjavanju, ali i poticanju zapošljavanja što će krenuti uz najavljeni državni angažman.  

 

U svom izvješću zahvaljujem se svojim suradnicima, Općinskom vijeću  i vrijednim 

općinskim službenicima, svim sumještanima dobrih namjera, lokalnim poduzetnicima, 

trgovačkim  društvima, obrtnicima. Također, zahvaljujem se županici i Županiji, premijeru i 

Vladi RH te državnim službama.  

 

 Hvala na svakom Vašem konstruktivnom prijedlogu i doprinosu u donošenju i realizaciji 

zacrtanih planova, a u cilju napredovanja i razvitka Općine Josipdol.  

 

 

                 

        Općinski načelnik  

 

 

        Dragan Rudančić, mag. ing. silv. 
 


