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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE   

KLASA: 024-07/22-01/8 

URBROJ: 2133-13-4-22-2 

Josipdol, 29. rujna 2022.    

  

  

Z A P I S N I K  

  

Sa 9. sjednice  Općinskog Vijeća  Općine Josipdol,  održane dana 29. rujna 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, Josip Vukelić, Alen Žanić, Ivica Gračanin, načelnik 

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

zapisničar Marija Mihaljević.   

Na sjednici nisu nazočne vijećnice Anamarija Fumić Halar i Sanja Radošević koje su se 

ispričale za svoj izostanak.   

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da će se radu sjednice pridružiti i vijećnik Alen 

Žanić, ali da će kasniti nekoliko minuta. 

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

postoji kvorum za rad sjednice.  

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

   

Dnevni red:   

 

  1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

  2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

  3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg    

      vrtića Josipdol za  pedagošku godinu 2021.-2022. 

  4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje siječanj – lipanj 2022.  

      godine 

  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za razdoblje od 01.01.2022.    

      do 30.06.2022.  

  6. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području općine Josipdol 

  7. Odluka o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme za učenike osnovnih škola s    

      područja općine Josipdol za školsku godinu 2022./2023. 

  8. Odluka o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  

  9. Odluka o dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o   

      povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
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10. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje  

      odbačenog otpada na području općine Josipdol 

11. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama  

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području općine Josipdol  

13. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih   

      rudina n području općine Josipdol 

14. Odluka o građenju spomenika i sakralnih objekata 

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

16. Odluka o suglasnosti za apliciranje na natječaj unutar operacije 2.2.1. ''Razvoj opće  

      društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'', kojem je    

      investitor Općina Josipdol, za projekt ''Stara škola Modruš - opremanje Društvenog doma'' 

17. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – groblje Vojnovac 

 

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

Konstatira da je dnevni red usvojen sa 11 glasova za, 0 glasova protiv i 0 suzdržanih 

glasova. 

 

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: 

Dragan Kolak, Martina Jandrlić, Darko Poljak, Ruža Neralić, Josip Vukelić, Zlatko 

Mihaljević, Damir Mihaljević, Sanja Gerić i Miljenko Božičević. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećniku Draganu Kolaku. 

Dragan Kolak, vijećnik, pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanje kada će se početi sa 

radovima na postavljanju autobusnih stajališta. 

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

riječ vijećnici Martini Jandrlić. 

Martina Jandrlić, vijećnica, pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanje što je sa vodom na 

Modrušu koja je obećana u prošlom mandatu. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Martini Jandrlić na pitanju te daje 

riječ vijećniku Darku Poljaku. 

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

statusom branitelja, mogu li branitelji za vrijeme života ostvariti pravo na besplatno grobno 

mjesto ili tek to pravo stječu nakon što preminu. 

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

riječ vijećnici Ruži Neralić. 

Ruža Neralić, vijećnica, pozdravlja sve prisutne te iznosi da se zahvaljuje na opširnom 

odgovoru i na nizu članaka Zakona, ali u zaključku negativnog odgovora očekivala je 

odgovor na pitanje što sa onim potrošačima koji nemaju nijedan odvoz mjesečno ili 

eventualno jedan. Postavlja pitanje, je li se kojem korisniku umanjio iznos naknade za odvoz 

otpada koji nije  imao nijedan odvoz otpada mjesečno. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Ruži Neralić na pitanju te daje riječ 

vijećniku Zlatku Mihaljeviću. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, pozdravlja sve prisutne te iznosi prigovor što je odgovor na 

vijećničko pitanje sa 8. sjednice dobio dan prije održavanja 9. sjednice Općinskog vijeća. 

Nadalje iznosi da je 2017. godine vršeno geodetsko snimanje D-42 za potrebe projektiranja i 

ucrtavanja te je predano u Hrvatske vode i Hrvatske ceste. Iznosi da zna da Općina Josipdol 
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nije vlasnik i ne može podnijeti zahtjev za ucrtavanje, ali je dala izvršiti geodetsko snimanje 

cijele dionice  

D-42 cijele katastarske općine kako bi Općina Josipdol imala ''podlogu'' za mogućnost raznih 

projektiranja u budućnosti. Nadalje iznosi da su Hrvatske vode na temelju dobivenih 

geodetskih snimaka izradile Idejno rješenje kanalizacijskog sustava Općine Josipdol, dok 

Hrvatske ceste nisu ništa napravile po tom pitanju. Nadalje postavlja pitanje, zašto je rađeno 

geodetsko snimanje koje je već odrađeno, je li to bilo po nalogu Općine Josipdol ili Hrvatskih 

cesta. Iznosi da je u pismenom odgovoru navedeno da je snimanje vršeno od strane Hrvatskih 

cesta,  a one već imaju od prije dobivene geodetske snimke D-42. Nadalje iznosi da vidi da je 

u procesu rekonstrukcija parkirališta oko zgrade Općine Josipdol te da su uklonjeni neki 

objekti i drveća, a ostao je jedan drveni objekt za koji ne zna je li zaštićeni kulturni spomenik, 

pa postavlja drugo pitanje, zašto nije uklonjen drveni objekt iza zgrade Općine Josipdol kao i 

ostali objekti i drveća radi uređenja parkirališta.  

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Zlatku Mihaljeviću na pitanjima te 

daje riječ vijećniku Josipu Vukeliću. 

Josip Vukelić, vijećnik, pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanje, o kakvoj se to evidenciji 

odvoza otpada radi te zašto je samačkim domaćinstvima zaračunato 24 odvoza godišnje ako 

imaju možda jedan ili dva odvoza otpada godišnje.  

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da se radu sjednice pridružuje vijećnik Alen Žanić u 

13,18 sati. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ Josipu Vukeliću. 

Josip Vukelić, vijećnik, postavlja pitanje vezano za cijene pogrebnih usluga. Iznosi da su 

cijene pogrebnih usluga previsoke, da je pogrebna usluga u tjednu cca 2.812,50kn, a ako je 

pogreb vikendom, ako se pokojnika smjesti u mrtvačnicu u petak u 18 sati te ga se sahrani u 

nedjelju u 13 sati, cijena pogrebne usluge iznosila bi cca 5.742,06 kn. Nadalje postavlja 

pitanje, zbog čega su toliko poskupile pogrebne usluge, je li to način brige za mještane. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je Komunalno Josipdol d.o.o. u 2022. godinu 

ušlo sa minusom te da je do poskupljenja došlo da bi se mogle isplatiti plaće djelatnicima 

Komunalnog Josipdol d.o.o.. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Josipu Vukeliću na pitanjima te 

daje riječ vijećniku Damiru Mihaljeviću. 

Damir Mihaljević, vijećnik, pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanje u kojem je statusu 

DVD Oštarije po pitanju imovinsko pravnih odnosa. Iznosi da postoji projektna prijava s 

kojom se može aplicirati na mjere kao što su aplicirali projekte DVD-ovi Turkovići, Plaški i 

Saborsko te apelira da se nešto proba riješiti po tom pitanju i za DVD Oštarije. Drugo pitanje 

je vezano za aplicirani projekt za DVD Josipdol te ga zanima u kojem je statusu navedeni 

projekt. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Damiru Mihaljeviću na pitanjima 

te daje riječ vijećnici Sanji Gerić. 

Sanja Gerić, vijećnica, postavlja pitanje u kojem je statusu projekt ''Reciklažno dvorište''. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se na pitanju vijećnice Sanje Gerić te daje riječ 

svom zamjeniku Miljenku Božičeviću. 

Miljenko Božičević, zamjenik predsjednice, pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanja je li 

riješena legalizacija za poslovnu zgradu u Oštarijama te u kojoj fazi su mrtvačnice Oštarije i 

Josipdol, jesu li završeni projekti. Nadalje iznosi da se sastao Klub vijećnika HDZ-a koji je 

suglasan sa navedenim dnevnim redom za rad 9. sjednice Općinskog vijeća i Odbor za 

proračun i financije koji je suglasan sa petom, šestom, sedmom i šesnaestom točkom dnevnog 

reda. 

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

riječ vijećniku Alenu Žaniću ukoliko želi postaviti pitanje. 
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Alen Žanić, vijećnik, iznosi da nema pitanja. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se Alenu Žaniću te daje riječ načelniku Draganu 

Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnika Dragana Kolaka te iznosi da 

prijavljen projekt ''Uređenje autobusnih stajališta u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i 

Modrušu'' koji je odobren od strane Karlovačke županije i sufinanciran u iznosu od 85.000,00 

kn. Za početak će se postaviti dva stajališta, a ostala dva kad se riješe imovinsko pravni 

odnosi.   

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnice Martine Jandrlić te iznosi da je 

Modruš spojen na vodovod Brinje te da je voda nestajala u nekoliko navrata jer Brinje nema 

dovoljno vode da bi opskrbilo svoju općinu, Hrvatske autoceste i Modruš. Iznosi da je 

odradio nekoliko sastanaka sa mještanima Modruša, direktorima vodovoda Brinje i Ogulin. 

Iznosi da je napravljeno Idejno rješenje za trajno rješavanje vodovoda Modruš, a tvrtka 

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin treba riješiti Glavni projekt vodovoda Modruš pa će 

2024. godine na temelju toga Općina Josipdol krenuti sa sakupljanjem financijskih sredstava 

kako bi mogla financirati  poslove oko rješavanja vodovoda Modruš.  

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

Zakonom regulirano ostvarivanje prava na grobno mjesto i njegovo plaćanje pa Općina ne 

može donijeti drugačiju odluku po tom pitanju. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je vijećnica Ruža Neralić dobila odgovor na 

svoje vijećničko pitanje, ali da nije dobila odgovor na pitanje što sa onim potrošačima koji 

nemaju nijedan odvoz mjesečno ili eventualno jedan, te daje riječ direktoru trgovačkog 

društva Komunalno Josipdol d.o.o. Vladimiru Kubelki da pojasni način naplate odvoza 

otpada. 

Vladimir Kubelka, direktor, pozdravlja sve prisutne, iznosi da je u odgovoru naveo sadržaj 

Zakona kako bi bolje pojasnio zašto je donesena Odluka o iznosu naplate odvoza otpada. 

Iznosi da se nijednom korisniku nije umanjio iznos naknade za odvoz otpada, ali da se 

nekoliko korisnicima otkazala usluga odvoza otpada što je bilo iz opravdanih razloga. 

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

na prvo pitanje dobio pismeni odgovor i da prelazi na drugo pitanje. Nadalje odgovara na 

drugo pitanje vezano za izgradnju parkirališta oko zgrade Općine Josipdol te iznosi da će se 

parkiralište raditi u tri faze, u prvoj fazi će se jedan dio prostora uređivati, u drugoj fazi ide 

rušenje drvenog objekta iza Općine te ostalih objekata u potezu prema trgovini Gavranović 

d.o.o., a treća faza će se odraditi kad se riješe imovinsko pravni odnosi, a radi se o prostoru 

od zgrade Općine prema stambenoj zgradi na adresi Ogulinska 4.  

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je vijećnik Josip Vukelić imao pitanje zašto je 

samačkim domaćinstvima zaračunato 24 odvoza godišnje ako imaju možda jedan ili dva 

odvoza otpada godišnje te moli direktora Kubelku da odgovori na to pitanje. Nadalje predlaže 

da usporedi odvoz otpada u općini Josipdol sa odvozom otpada u gradu Ogulinu. 

Vladimir Kubelka, direktor, iznosi da se u Ogulinu jedan odvoz mjesečno plaća minimalno 

cca 97,00 kn i za samačka domaćinstva nema umanjenja iznosa naknade za odvoz otpada. Do 

poskupljenja odvoza otpada je došlo zbog poskupljenja troškova nabave goriva i opreme za 

rad djelatnika Komunalnog Josipdol d.o.o..  

Anđelina Božičević, predsjednica, pita vijećnika Josipa Vukelića je li zadovoljan odgovorom 

na pitanje. 

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da nije dobio odgovor na svoje pitanje jer nije pojašnjeno 

sukladno kojoj evidenciji je određeno da u cijeni budu uračunata 2 odvoza otpada mjesečno, 

tko je donio tu odluku o broju odvoza otpada jer Općinsko vijeće nije donijelo ni Odluku o 

cjeniku ni o broju odvoza otpada. Postavlja pitanje koje Ministarstvo je dalo suglasnost za 
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takav način naplate. Nadalje iznosi da je cijena odvoza otpada za samačka domaćinstva u 

Ogulinu 54,88 kn a za ostala domaćinstva cijena je 82,39 kn. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je Komunalno Josipdol d.o.o. i dalje jeftinije od 

komunalne tvrtke u Ogulinu. 

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da ne govori o cjeniku već o nepravilnoj raspodjeli odvoza 

otpada jer ne može kućanstvo sa jednim članom, koji ima jedan odvoz otpada plaćati naknadu 

za odvoz otpada kao kućanstva sa više članova koji imaju 24 odvoza otpada godišnje. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da li bi trebalo povisiti cijenu odvoza na cca 

80,00kn, a samačkim domaćinstvima zaračunati naknadu na iznos od cca 50,00kn. 

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da kućanstva sa jednim članom trebaju plaćati minimalni iznos 

naknade, a ostala kućanstva sa više članova veću cijenu jer imaju više odvoza otpada. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se na pitanjima te daje riječ načelniku Draganu 

Rudančiću da dalje odgovori na pitanja vijećnika. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnika Damira Mihaljevića vezano za 

DVD Oštarije te iznosi da je u tijeku rješavanje pitanje imovinsko pravnih odnosa te se nada 

da će to uskoro završiti kako bi se DVD Oštarije moglo prijaviti sa svojim projektima na neki 

od raspisanih natječaja. Nadalje iznosi da što se tiče projektne prijave za izgradnju DVD-a 

Josipdol da je dobivena informacija da projektna prijava nije odobrena zbog nedostatka 

sredstava, ali da će se u budućnosti ponovno ići na apliciranje navedenog projekta. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Damiru Mihaljeviću na pitanjima 

te daje riječ načelniku Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnice Sanje Gerić te iznosi da je 

pripremljena dokumentacija za projektnu prijavu za izgradnju reciklažnog dvorišta. Iznosi da 

je dogovoren sastanak sa tvrtkom koja izradila Projekt navedenog reciklažnog dvorišta kako 

bi dogovorili rješavanje dokumentacije na temelju koje bi mogli prijaviti projekt. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećnici Sanji Gerić na pitanju te daje riječ 

načelniku Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na prvo pitanje zamjenika predsjednice Miljenka 

Božičevića te iznosi da još uvijek traži način kako riješiti legalizaciju nezakonito izgrađene 

zgrade zbog nadograđenog dijela zgrade. Iznosi da je izašao sudski Vještak na teren kako bi 

procijenio štetu zbog izgradnje navedenog dijela. Iznosi da je traženo mišljenje Ministarstva 

prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na koji način da se legalizira nezakonito 

izgrađen dio zgrade kako bi se ishodovala uporabna dozvola. Nadalje odgovara na pitanja 

vezano za mrtvačnice Oštarije i Josipdol te iznosi da je projekt mrtvačnice Oštarije završen te 

da se čeka završetak tehničkog nadzora. Iznosi da je dostavljen dopis Agencije za plaćanje u 

poljoprivredi o nadopuni dokumentacije za provedbu isplate sredstava za sufinanciranje 

navedenog projekta u iznosu od 370.000,00 kn što je odmah učinjeno te se sad čeka pozitivan  

odgovor. Na pitanje o mrtvačnici Josipdol iznosi da je pripremljen projekt dogradnje 

mrtvačnice te je predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Iznosi da je potrebno 

izraditi dva geodetska elaborata kako bi se moglo krenuti sa postupkom  izdavanja Uporabne 

dozvole. 

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

Draganu Rudančiću  na odgovorima. 

 

Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

 

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

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

prelaska na dnevni red. Za riječ se javlja vijećnik Alen Žanić. 
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Alen Žanić, vijećnik, pohvaljuje zapisničarku Mariju Mihaljević na pisanju Zapisnika. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Alenu Žaniću. Iznosi da budući da 

nije bilo primjedaba daje drugu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice 

Općinskog vijeća na glasanje.   

Konstatira da je druga točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za. 

 

Ad.3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 

rada Dječjeg vrtića Josipdol za  pedagošku godinu 2021.-2022. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara treću točku dnevnog reda te iznosi da se sjednici 

vijeća pridružila ravnateljica Dječjeg vrtića Josipdol Maja Marinić koju pozdravlja te joj daje 

riječ. 

Maja Marinić, ravnateljica, pozdravlja sve prisutne te se zahvaljuje na pozivu na sjednicu 

Općinskog vijeća. Nadalje objašnjava sadržaj Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i 

programa rada Dječjeg vrtića Josipdol za  pedagošku godinu 2021.-2022. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se ravnateljici Maji Marinić na izlaganju 

navedenog Godišnjeg izvješća te otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Alen Žanić. 

Alen Žanić, vijećnik, predlaže da ravnateljica malo pojasni kako se financira rad Dječjeg 

vrtića Josipdol. 

Maja Marinić, ravnateljica, iznosi da se dio troškova financira iz uplaćenih sredstava 

roditelja, a ostatak se financira iz Proračuna Općine Josipdol. 

Alen Žanić, vijećnik, postavlja pitanje ravnateljici hoće li poskupiti usluga dječjeg vrtića s 

obzirom na poskupljenje goriva i ostalih potrepština. 

Maja Marinić, ravnateljica, iznosi da bi bilo potrebno podignuti cijenu uslugu dječjeg vrtića s 

obzirom na poskupljenja koja se trenutno događaju na tržištima. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se ravnateljici na dolasku te na odgovorima na 

pitanja vijećnika Alena Žanića. Nadalje iznosi da zaključuje raspravu te daje treću točku 

dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 

rada Dječjeg vrtića Josipdol za  pedagošku godinu 2021.-2022. na usvajanje. 

Konstatira da je treća točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 

 

Ad. 4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje siječanj – 

lipanj 2022. godine 

 

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

Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da je Izvješće dio materijala te ga ukratko izlaže. 

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

Mihaljević i Josip Vukelić. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, iznosi da je veći dio Izvješća dovršavanje poslova i projekata 

koje je započela bivša vlast, a pod prvom točkom dnevnog reda općinskog vijeća se većina 

navedenih podataka iz Izvješća predstavila negativno. Nadalje postavlja pitanje načelniku o 

kojim dionicama je riječ pod točkama 35, 36 i 37. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da je u dijelu naslijeđenih projekata od bivše vlasti došlo 

do razne problematike oko rješavanja i završetka istoga i zato su navedeni u Izvješću. Nadalje 

iznosi što se tiče točaka 35,36 i 37 iz Izvješća, radi se o izradi geodetskih elaborata u 

dogovoru sa Hrvatskim cestama. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, postavlja pitanje da li se izrada elaborata radi preko Općine 

Josipdol ili preko Hrvatskih cesta. 
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Dragan Rudančić, načelnik, odgovara da se izrada vrši preko Hrvatskih cesta. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, iznosi da se onda radi o državnoj cesti, a ne o nerazvrstanoj kao 

što je navedeno u Izvješću. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da je opis 35., 36. i 37. točke takav da bi čitatelji lakše 

shvatili o kojim dijelovima cesta je točno riječ. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Zlatku Mihaljeviću na pitanjima te 

daje riječ vijećniku Josipu Vukeliću. 

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o imenovanju tvrtke 

koja će provesti reviziju unutar Općine Josipdol, a u Proračunu je naveden trošak od 

20.000,00 za provedbu revizije. Nadalje postavlja pitanje je li provedena revizija i jesu stigli 

rezultati pregleda? 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da pitanje nije povezano sa točkom dnevnog reda te 

da je pitanje trebalo biti postavljeno za vrijeme Aktualnog sata pa moli vijećnika Josipa 

Vukelića da je ne prekida tijekom govora na temelju čega mu oduzima riječ. Nadalje iznosi 

da uđe u Zapisnik da vijećnik Josip Vukelić dobiva opomenu jer nije dobio pravo na riječ, a 

prekida predsjednicu tijekom govora.  

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da je možda u krivu, ali da on kao vijećnik smatra da je nalaz 

revizije trebao biti u Izvješću načelnika jer je nalaz jako bitan. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je trebao postaviti pitanje zašto to nije navedeno 

u Izvješću načelnika, a ne pitati kakav je nalaz revizije. 

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da povlači svoje pitanje. 

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

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje siječanj – lipanj 2022. 

godine na usvajanje. 

Konstatira da je četvrta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova za, 2 glasa protiv i 1 

suzdržanim glasom. 

 

Ad. 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za razdoblje od 

01.01.2022. do 30.06.2022. 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Polugodišnjeg izvještaja. 

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

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da kad je bilo rečeno da će prihodi u 2022. godini porasti za 

31.000.000,00 kn, smatrao je da je to bilo vrlo ambiciozno planirano. Iznosi da u odnosu na 

prošlu godinu, u prvih šest mjeseci prihod je manji za 19%, a rashodi za zaposlene su veći za 

33%, odnosno za cca 515.000,00 kn što će na kraju godine iznositi preko milijun kuna. 

Nadalje iznosi da će na temelju svega navedenog biti protiv donošenja Polugodišnjeg 

izvještaja. 

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za razdoblje od 01.01.2022. do 

30.06.2022. na usvajanje. 

Konstatira da je peta točka dnevnog reda usvojena sa 9 glasova za, 2 glasa protiv i jednim 

suzdržanim glasom. 

 

Ad. 6. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području općine Josipdol 

 

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

Ivani Gudić. 
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Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Pravilnika. 

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

zaključuje raspravu te daje šestu točku dnevnog reda Pravilnik o stipendiranju učenika i 

studenata na području općine Josipdol na usvajanje.  

Konstatira da je šesta točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 

 

Ad. 7. Odluka o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme za učenike osnovnih 

škola s područja općine Josipdol za školsku godinu 2022./2023. 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko opisuje sadržaj Odluke. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da vijećnik Zlatko Mihaljević napušta rad sjednice u 

14,57 sati. 

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

zaključuje raspravu te daje sedmu točku dnevnog reda Odluka o sufinanciranju udžbenika i 

ostale školske opreme za učenike osnovnih škola s područja općine Josipdol za školsku 

godinu 2022./2023. na usvajanje.  

Konstatira da je sedma točka dnevnog reda usvojena sa 11 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 

 

Ad. 8. Odluka o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj Odluke. 

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

zaključuje osmu točku dnevnog reda Odluka o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti na usvajanje. 

Konstatira da je osma točka dnevnog reda usvojena sa 10 glasova za, 0 glasova protiv i 1 

suzdržanim glasom. 

 

Ad. 9. Odluka o dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem 

ugovora o  povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje devetu točku dnevnog reda Odluka o dopunama Odluke o 

obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o  povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti na usvajanje. 

Konstatira da je deveta točka dnevnog reda usvojena sa 10 glasova za, 0 glasova protiv i 1 

suzdržanim glasom. 
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Ad. 10. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Josipdol 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje desetu točku dnevnog reda Odluka o mjerama za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području 

općine Josipdol na usvajanje. 

Konstatira da je deseta točka dnevnog reda usvojena sa 10 glasova za, 0 glasova protiv i 1 

suzdržanim glasom. 

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

sjednice u 15,04 sati. 

 

Ad. 11. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje jedanaestu točku dnevnog reda Odluka o izmjenama Odluke o 

nerazvrstanim cestama na usvajanje. 

Konstatira da je jedanaesta točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 

 

Ad. 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području 

općine Josipdol 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj navedene Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje dvanaestu točku dnevnog reda Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnom redu na području općine Josipdol na usvajanje.  

Konstatira da je dvanaesta točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 

 

Ad. 13. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina n području općine Josipdol 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava 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 agrotehničkim mjerama i 

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina n području općine Josipdol na 

usvajanje. 

Konstatira da je trinaesta točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 
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Ad. 14. Odluka o građenju spomenika i sakralnih objekata 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje četrnaestu točku dnevnog reda Odluka o građenju spomenika i 

sakralnih objekata na usvajanje. 

Konstatira da je četrnaesta točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 

 

Ad. 15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u 

k.o. Modruš 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava 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 ukidanju statusa javnog 

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

Konstatira da je petnaesta točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 

 

Ad. 16. Odluka o suglasnosti za apliciranje na natječaj unutar operacije 2.2.1. ''Razvoj 

opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'', 

kojem je investitor Općina Josipdol, za projekt ''Stara škola Modruš - opremanje 

Društvenog doma'' 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava 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 suglasnosti za apliciranje 

na natječaj unutar operacije 2.2.1. ''Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja 

kvalitete života stanovnika LAG-a'', kojem je investitor Općina Josipdol, za projekt ''Stara 

škola Modruš - opremanje Društvenog doma'' na usvajanje. 

Konstatira da je šesnaesta točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 0 

suzdržanih glasova. 

 

Ad. 17. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – groblje Vojnovac 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj Odluke. 

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

zaključuje raspravu te daje sedamnaestu točku dnevnog reda Odluka o proglašenju komunalne 

infrastrukture – groblje Vojnovac na usvajanje. 

Konstatira de je sedamnaesta točka dnevnog reda usvojena sa 12 glasova za, 0 glasova protiv i 

0 suzdržanih glasova. 
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Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se na dolasku vijećnika na sjednicu Općinskog 

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

stanovnika. 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, zaključuje rad sjednice u 15,18 sati. 

 

 

Zapisničar       Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

     Marija Mihaljević             Anđelina Božičević 

 


