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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE   

KLASA: 024-07/22-01/11 

URBROJ: 2133-13-4-22-2 

Josipdol, 15. studenog 2022. 

 

Z A P I S N I K  

 

S 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol, održane dana 15. studenog 2022. godine u 

prostorijama Općine Josipdol s 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, potpredsjednik Miljenko Božičević, 

vijećnici: Martina Jandrlić, Damir Mihaljević, Dragan Kolak, Darko Poljak, Alen Žanić, 

Ivica Gračanin, Sanja Radošević, Zlatko Mihaljević, Ruža Neralić, Josip Vukelić. 

 

Na sjednici nije nazočna vijećnica Anamarija Fumić Halar koja nije ispričala izostanak.   

 

Ostali nazočni na sjednici, općinski načelnik Općine Josipdol Dragan Rudančić, pročelnik 

Upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove - Kristijan Bitunjac, 

pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti - Ivana Gudić, 

direktor Turističke zajednice i komunalnog društva Komunalno Josipdol d.o.o. Vladimir 

Kubelka, zapisničarka Sanja Gerić i Monika Štimac.   

 

Predsjednica utvrđuje da je na sjednici nazočna većina vijećnika (12) te da postoji kvorum za 

rad sjednice.  

 

- Izvješće o utvrđivanju mandata članova Općinskog vijeća Općine Josipdol 

 

Predsjednik Mandatne komisije gospodin Damir Mihaljević izvješćuje vijećnike da je 

vijećnica Sanja Gerić podnijela neopozivu ostavku na dužnost vijećnice. Kako je ista bila  

predstavnica HDZ-a, stranka je imenovala novu članicu pa je Mandatna komisija utvrdila 

mandat novoj članici Moniki Štimac. 

 

    - Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Josipdol 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Anđelina Božičević, a na temelju gore prihvaćenog izvješća 

predlaže donošenje Rješenja o verifikaciji mandata članice Općinskog vijeća Općine Josipdol. 

 

Zaključak. Jednoglasno (s 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Rješenje o verifikaciji mandata članice Općinskog vijeća Općine 

Josipdol 
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Nakon donesenog Rješenja o verifikaciji mandata nove članice, predsjednica Općinskog 

vijeća Anđelina Božičević čita tekst svečane prisege, koju nova članica Monika Štimac 

potpisuje. 
 

Nakon čestitke novoj vijećnici i želja za uspješan rad, predsjednica utvrđuje da je na sjednici 

nazočno 13 vijećnika u radu  te se prelazi na  
 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA     
 

Vijećnici su prijedlog dobili uz poziv pa predsjednica predlaže sljedeći dnevni red: 

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje zapisnika s 9. Sjednice Općinskog vijeća 

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

    projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića  

    Josipdol za 2022. godinu 

5. Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

    području Općine Josipdol za 2022. godinu 

6. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  

    Josipdol za 2022. godinu 

7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini 

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

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

     godinu 

10. Program o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području Općine Josipdol za 2022.  

      godinu 

11.Program o dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 

12. Suglasnost na Odluku o cijeni kraćih programa 

13. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - šetnica Josipdol 

14. Odluka o dodjeli novčanih sredstava najboljim pojedincima u sportu 

15. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

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

 

Predsjednica daje na usvajanje predloženi dnevni red. 

 

Utvrđuje se da je dnevni red usvojen s 13 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 s pravilima postavljanja pitanja prema  

Poslovniku Općinskog vijeća Općine Josipdol. Za pitanja se javljaju sljedeći vijećnici: 

Alen Žanić, Miljenko Božičević, Zlatko Mihaljević. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećniku Alenu Žaniću. 

Alen Žanić, vijećnik, pozdravlja sve prisutne, posebno novoj vijećnici Moniki Štimac ne 

postavlja pitanje, nego daje prijedlog da u razgovoru sa mještanima u Karlovačkoj ulici je 

slaba vidljivost kada se izlazi na cestu, ponajviše zbog pješaka te da bi bilo dobro da je u 
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jednom dijelu cestovno ogledalo, te ako je moguće to napraviti pošto je preko ceste privatno 

zemljište.  

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se vijećniku Alenu Žaniću na pitanju te daje 

riječ potpredsjeniku Miljenku Božičeviću. 

Miljenko Božičević, potpredsjednik, pozdravlja sve prisutne, nema pitanje nego samo iznosi 

da se  je Odbor za proračun i financije sastao i jednoglasno prihvatio točke dnevnog reda 3., 

4., 12., 14., 16., a Klub vijećnika HDZ-a da je prihvatio jednoglasno cijeli Dnevni red. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje se potpredsjedniku Miljenku Božičeviću. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećniku Zlatku Mihaljeviću. Zlatko Mihaljević 

pozdravlja sve vijećnike te postavlja dva pitanja, prvo pitanje s obzirom na poskupljenja 

pogrebnih usluga moli da se da opisno, što sadrži koja usluga organizacija sprovoda, prijevoz 

vijenaca, što sadrži koja stavka u toj cijeni. Drugo pitanje traži da mu se dostave opisi svih 

radnih mjesta kojih je bilo na dan 04. lipnja.2021. petero, traži opise radnih mjesta i 

zaduženja svih djelatnika koji su zaposleni u Općini ne imenom nego po radnom mjestu. 

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

riječ, načelniku Općine Josipdol Draganu Rudančiću. 

Dragan Rudančić, općinski načelnik, pozdravlja sve prisutne te odgovara na pitanje vijećnika 

Alena Žanića provjeriti će što se može napraviti s time pošto je to državna cesta, te da će nam 

trebati suglasnost od Državnih cesta i da će se nastojati dogovoriti. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ direktoru trgovačkog društva Komunalno 

Josipdol d.o.o. Vladimiru Kubelki. 

Direktor, Vladimir Kubelka odgovara da je cjenik donesen u suglasnosti s općinskim 

načelnikom Općine Josipdol te se cijenik nalazi na stranicama Općine Josipdol, te izlaže da je 

usluga od tisuću kuna ukop i iskop grobnog mjesta, polaganje vijenaca, zatpravanje, čiščenje 

okolnih grobova. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, pita dali se posebno naplaćuje prijevoz od mrtvačnice do 

grobnog mjesta. Direktor Valdimir Kubelka potvrđuje mu da se naplaćuje prijevoz od 

mrtvačnice do grobnog mjesta. 

Anđelina Božičević, predsjednica, govori da će odgovor na pitanje vijećnika Zlatka 

Mihaljevića o raspodjeli poslova  biti dostavljen u pisanom obliku. 

Anđelina Božičević, predsjednica, se zahvaljuje na postavljenim pitanjima i prijedlozima i 

zaključuje točku 1. dnevnog reda.   

    

Ad. 2. Usvajanje zapisnika s 9. Sjednice Općinskog  vijeća 

 

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

dostavljen u materijalima. Iznosi da budući da nije bilo primjedaba daje drugu točku dnevnog 

reda na Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća na glasanje.   

 

Zaključak: s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV usvaja se zapisnik s 9. sjednice 

općinskog vijeća Općine Josipdol. 

 

Ad. 3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu s  

projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara treću točku dnevnog reda, predlagatelj akta je 

Općinski načelnik, a izvjestiteljica pročelnica Ivana Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica,  izlaže Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol 

za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Predlaže da se uzme radni dio koji je 

dobiven, pa da se prođe kroz neke najznačajnije promjene. U radnom dijelu prva promjena na 
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str. 5. Značajnija vezano uz projekt proslave Sv. Trojstva u Modrušu gdje je projekt umanjen 

za 57.000,00 kn vlastitih sredstava iz razloga što se je išlo na povoljniju verziju kupnje 

polovne pozornice, tako da ćemo ovih 15.000,00kn koje ćemo dobiti iz Županijskog 

proračuna obuhvatit će se kupnja pozornice, a 57.000,00 kn bit će sačuvano za preraspodjelu 

za neke druge pozicije. Na str. 7 umanjenje nastalo na pozicijama uređivanja zgrada i 

troškova nabave opreme i namještaja ukupno za 40.000,00 kn jer ti troškovi se mogu knjižiti 

na nekim drugim pozicijama, te smatramo da nam nisu potrebne da terete opće prihode. Na 

str. 8 jedno od značajnijih povećanja, troškovi javne rasvjete u prvom planu predviđeno je 

ukupno 600.000,00 kn međutim izmjenama i dopunama morali smo ići na ukupno povećanje 

od 400.000,00 kn, sa time da je 300.000,00 kn otvorena nova pozicija, a ostatak od prihoda 

komunalne naknade. Ukupan trošak javne rasvjete procijenjen je na 1.000.000,00 kn, usluge 

košnje i malčiranja sa 50.000,00 kn uvećanje za 130.000,00 kn tako da pozicija sada iznosi 

180.000,00 kn. Promjena je značajna jer nam Komunalno poduzeće od ove godine ispostavlja 

račune za košnju i malčiranje. Na str. 9 u planu nabava radnog vozila u iznosu od 200.000,00 

kn kako se ne planira do kraja godine ta pozicija je svedena na nulu. Projekt postavljanja 

autobusnih nadstrešnica, je prijavljen te znamo konačno vrijednost projekta tako se je isti 

uvećao za 27.000,00 kn te sada iznosi 112.000,00 kn od toga 27.000,00 kn se financira od 

prihoda šumskog doprinosa, a ostatak od pomoći. Izgradnja objekata komunalne 

infrastrukture povećanje za 863.595,00 kn tu je došlo do raščlanjenja o iznosima financiranja 

tako da će se ukupno 763.595,00 financirati od šumskog doprinosa dok će 80.000,00 kn ići 

od komunalnog doprinosa, a od pomoći 370.00,00 kn. Na istoj stranici aktivnost izgradnje 

javne rasvjete je umanjena za 120.000,00 kn zbog toga jer se zna konačna vrijednost. 

Rekonstrukcija mrtvačnice Oštarije rashod koji je obrisan jer je završen projekt. Uređenje 

javnih površina i parkova nakon završenih radova na parkiralištu imamo konačnu vrijednost 

projekta 536.781,00 kn. Održavanje Vodovoda Trojvrh nova pozicija u iznosu 45.100,00 kn. 

Izgradnje sekundarne mreže Vodovoda Modruš u iznosu od 45.000,00 kn financiranih iz 

općih prihoda i primitaka. Na str. 13. Razvoj Općine Josipdol značajno umanjenje od 

1.507.000,00 kn na osnovu izgradnje Dječjeg vrtića i Vatrogasnog doma. Str. 15 obnova 

doma u Vojnovcu umanjuje od 20.000,00 kn zbog nerješenih imovinsko pravnih odnosa. 

Proširenje mjesnog groblja Josipdol prva faza projekta u iznosu od 380.000,00 kn. Dodjela 

novčanih sredstava najboljim pojedincima u sportu u iznosu od 6.400,00 kn. Općina Josipdol 

i dalje sufinancira prijevoz srednjoškolskih učenika. Na str. 20 Program poticanje i potpora 

poljoprivredi umanjena za 37.000,00 kn. Sufinanciranje i osnivanje rada Turističke zajednice 

područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske 100.000,00 umanjuje se za isti iznos. Na 

str. 21 značajnije povećanje osobnih i intelektualnih usluga za 73.000,00 kn. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje točku na raspravu. 

Josip Vukelić,vijećnik javlja se za riječ, pozdravlja sve prisutne. Izlaže da je jedna bitna 

stavka preskočena na stranici 5 plaća za redovan rad koja se diže za 171.000,00 kn moli za 

objašnjenje. 

Sanja Radošević, vijećnica, javlja se za riječ, postavlja pitanje za donacije za najbolje 

učenike, te je zanima donacija po učeniku. Anđelina Božičević odgovara ove godine nisu 

dodjeljivali pošto je već krenula nova školska godina,za sada se nisu nagrađivali, ali su 

kupljeni radni materijali i Općina je sudjelovala sa 100.000,00 kn. Utvrđeno je da su ipak 

nagrađeni najbolji učenici, iz svake škole je nagrađen po jedan učenik.  

Sanja Radošević, vijećnica, postavlja pitanje trošak usluge u iznosu od 15.000,00 kn za tvrtku 

Level d.o.o. za što točno se je koristila tvrtka. 

Dragan Rudančić, načelnik, odgovara na pitanje vijećnice Sanje Radošević, tvrtka Level 

projekt d.o.o. daje poslovno savjetovanje, pomažu kod pripreme i prijave projekata ne samo 

Općini nego i svim Udrugama na području Općine Josipdol. 
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Anđelina Božičević, predsjednica vijeća, zatvara 3. točku dnevnog reda i daje na glasanje 

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

za 2023. i 2024. godinu. 

 

Zaključak: s 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se 

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

projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

 

Ad. 4. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića  Josipdol za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara četvrtu točku dnevnog reda, predlagatelj je 

Općinski načelnik Dragan Rudančić, izvjestiteljica Ivana Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, izlaže da su napravljene izmjene i dopune, kod vrtića su se svi 

troškovi reducirali, tako da je isti sada uravnotežen u iznosu od 2.415.000,00 kn odnosno 

smanjenje od 91.000,00 kn. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje 4. točku na raspravu, zatvara raspravu i daje na 

glasanje Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog korisnika 

Dječjeg vrtića  Josipdol za 2022. godinu. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog 

korisnika Dječjeg vrtića  Josipdol za 2022. godinu 

 

Ad. 5. Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu 

 

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

Kristijanu Bitunjcu da nas izvijesti. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, izlaže program o izmjenama Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje 5. točku na raspravu, zatvara raspravu i daje na 

glasanje Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Josipdol za 2022. godinu. 

 

Zaključak: s 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi 

se Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu 

 

Ad. 6. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Josipdol za 2022. godinu 

 

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

Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko izlaže program o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2022. godinu. 

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

zatvara  raspravu te daje šestu točku dnevnog reda na glasanje. 
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   Zaključak: s 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi 

se Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Josipdol za 2022. godinu 

 

Ad. 7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara sedmu točku dnevnog reda, predlagatelj je Općinski 

načelnik, izvjestitelj pročelnik Kristijan Bitunjac.  

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko izlaže Program utroška sredstava, iznosi da je došlo do 

greške u pisanju iznosa koju će naknadno ispraviti. 

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

zatvara raspravu te daje sedmu točku dnevnog reda Program utroška sredstava šumskog 

doprinosa u 2022. godini na glasanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini 

  

Ad. 8. Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 

2022. godinu 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić. pročelnica, ukratko objašnjava Program o izmjenama. 

Anđelina Božičević, predsjednica, izlaže da ima  izmjenu 160.000,00 zamjenjuje se iznosom 

od 260.000,00 kn. 

Ivana Gudić u članku 2. Izmjena sa 150 na 160 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. 

Alen Žanić, vijećnik javlja se za raspravu, postavlja pitanje koliko Općina daje potporu po 

novorođenom djetetu, te predlaže da se ubuduće poveća naknada roditeljima blizanaca. 

Ivana Gudić, pročelnica odgovara Alenu Žaniću da potpora iznosi 1000,00 kn. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zatvara raspravu, te daje osmu točku dnevnog reda na 

glasanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u području socijalne 

skrbi za 2022. godinu 

 

Ad. 9. Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

za 2022. godinu 

 

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

Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko objašnjava sadržaj Programa. 

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

zaključuje raspravu te daje devetu točku dnevnog reda Program o izmjenama Programa javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu na glasanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja za 2022. godinu 
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Ad. 10. Program o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području Općine Josipdol 

za 2022. godinu 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara desetu točku dnevnog reda, predlagatelj je Općinski 

načelnik, predlagateljica Ivana Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko objašnjava sadržaj Programa. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu.  

Alen Žanić se javlja u raspravu, konstatira da je stavka 8. Potpora za ublažavanje posljedica 

od elementarnih nepogoda mala. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zatvara raspravu te daje desetu točku Program o izmjeni 

Programa potpore poljoprivredi na području Općine Josipdol za 2022. godinu na glasanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Program o izmjeni Programa potpore poljoprivredi na području 

Općine Josipdol za 2022. godinu 

 

Ad. 11. Program o dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 

 

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

pročelnici Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko objašnjava sadržaj Programa te dodaje novu stavku dodjela 

novčanih sredstava najboljim pojedincima u sportu u iznosu od 6.000,00 kn. 

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

zatvara raspravu te daje jedanaestu točku dnevnog reda  Program o dopuni Programa javnih 

potreba u sportu za 2022. godinu na glasanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Program o dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 

 

Ad. 12. Suglasnost na Odluku o cijeni kraćih programa 

 

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

pročelnici Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko objašnjava sadržaj navedene Odluke, te dodaje da bi kraći 

programi imali povećanje od 20,00 kn,a opća igraonica 40,00 kn. 

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

zatvara raspravu te daje dvanaestu točku dnevnog reda Suglasnost na Odluku o cijeni kraćih 

programa na glasanje.  

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) daje se Suglasnost na Odluku o cijeni kraćih programa 

 

Ad. 13. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - šetnica Josipdol 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara trinaestu točku dnevnog reda, predlagatelj Općinski 

načelnik a izvjestitelj Kristijan Bitunjac. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj Odluke. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. 

Josip Vukelić se javlja za riječ da šetnica zadire u privatne čestice, te dali vlasnici moraju dati 

svoju suglasnost. 
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Kristijan Bitunjac odgovara da je naručena procjena vrijednosti nekretnina od ovlaštenog 

sudskog vještaka, te se onda ide sa prijedlogom otkupa tih istih čestica. 

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

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - šetnica Josipdol daje na glasanje. 

 

Zaključak: s 12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom 

donosi se Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - šetnica Josipdol 

 

Ad. 14. Odluka o dodjeli novčanih sredstava najboljim pojedincima u sportu 

 

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

pročelnici Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko objašnjava sadržaj Odluke, 6.400,00 kn tako da će svakom 

sportašu biti dodjeljeno 1.600,00 kn na temelju prijedloga Odbora. Sportaši koja će biti 

dodjeljena novčana sredstva su: Matea Juričić, Ana Marija Grdić, Luka Vuković i Nika 

Juričić. 

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

zatvara raspravu te daje četrnaestu točku dnevnog reda Odluka o dodjeli novčanih sredstava 

najboljim pojedincima u sportu na glasanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Odluka o dodjeli novčanih sredstava najboljim pojedincima u sportu 

 

Ad. 15. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

 

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

pročelniku Kristijanu Bitunjcu. 

Kristijan Bitunjac, pročelnik, ukratko objašnjava sadržaj Plana djelovanja na području 

prirodnih nepogoda za 2023. godinu. 

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

zaključuje raspravu te daje petnaestu točku dnevnog reda Plan djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu na glasanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

 

Ad. 16. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Ogulin 

 

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 isplati sredstava kapitalne 

pomoći Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Ogulin na glasanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno (s 13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH 

glasova) donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu i kanalizaciji 

d.o.o., Ogulin 
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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 14,05 sati. 

 

Zapisničar       Predsjednica Općinskog vijeća  

       

       

Sanja Gerić                 Anđelina Božičević 

 


