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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, 30. studenog 2022. 

 

Z A P I S N I K  

 

S 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol, održane dana 30. 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, Monika Štimac, 

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.   

 

Predsjednica utvrđuje da je na sjednici nazočna većina vijećnika (13) te da postoji kvorum za 

rad sjednice.  

 

Anđelina Božičević, predsjednica Općinskog vijeća, prije prelaska na dnevni red koji je 

dobiven u materijalima, predsjednica moli da se usvoji i dopuna dnevnog reda sa još jednom 

točkom iz razloga što nam je neophodna za funkcioniranje Dječjeg vrtića Josipdol. 

Točka dnevnog reda koja bi se dodala je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Josipdol. 

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

bi se točka uvrstila u dnevni red koji ste dobili u materijalima. 

Zaključak:  13 glasova ZA, 0 glasova PROTIV. 
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UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA     
 

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

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje zapisnika s 10. Sjednice Općinskog vijeća 

3.Odluka o ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića 

„Josipdol“ za 2022. Godinu. 

4. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Josipdol“ od roditelja – korisnika 

usluga 

5. Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine 

Josipdol 

6. Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava 

7.Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

8. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Josipdol 

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

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol 

10. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Komunalno Josipdol d.o.o. 

11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ Josipdol“ 

 

Predsjednica daje na usvajanje predloženi dnevni red. 

 

Utvrđuje se da je dnevni red usvojen s 13 glasova za, 0 glasova protiv. 

 

Ad. 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi   

 

Anđelina Božičević, predsjednica, prije nego što otvori aktualni sat lijepo moli pošto su 

pročelnik i načelnik bolesni moli da nakon što se daju pitanja, da se odgovori dobiju u 

pisanom obliku za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća, kako ne bi dužili s aktualnim satom, 

da pročelnik uspije odgovoriti na pitanja što su u dnevnom redu. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje prijedlog na usvajanje. 

Utvrđuje se da je prijedlog usvojen s 13 glasova za, 0 glasova protiv. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara aktualni sat, preuzeti će pitanja i na sljedećoj 

sjednici Općinskog vijeća koja će biti uskoro, dobiti ćete odgovore u pisanom obliku. 

Za pitanja se javljaju sljedeći vijećnici: 

Alen Žanić, Sanja Radošević, Miljenko Božičević, Zlatko Mihaljević. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećniku Alenu Žaniću. 

Alen Žanić, vijećnik, pozdravlja sve prisutne, ima pitanje-prijedlog za održavanje sjednica, 

prijedlog je da se smanje troškovi pošto se nalazimo u takvoj situaciji, dolazi do izmjene 

cijena i komunalne naknade, vrtića, energenti su porasli, prijedlog je da Općina napravi 

kalkulaciju koliko se materijala (papira,tinte) i svih drugim materijala koji su potrebni za 

održavanje sjednice potroši samo za jednu sjednicu, prosjek materijali se za svih 14 vijećnika 

vjerojatno se tiskaju u Općini, troše se toneri i papiri. Da se prijeđe sa papira na digitalni 

oblik, misli da bi bilo dobro da se ugledamo u malo više razvijenije gradove i općine, da 

općina proba preko nekih sufinanciranja da općina kupi tablete i da se dostavi na e-mail. 

Tableti mogu biti pohranjeni u općini, prije svake sjednice se podijele i materijali se mogu 

pratiti preko tableta, mišljenja je da se u godini dana tableti mogu isplatiti. Dali je bilo u 

planu takvo nešto ili će biti u planu. 
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Anđelina Božičević, predsjednica, govori da se ide u tom planu i da je prijedlog odličan, 

možemo za sljedeći put dati neki financijski izvještaj vezano uz to koliko se potroši 

materijala. 

Alen Žanić, vijećnik, bilo bi dobro da se napravi financijski izvještaj od prve sjednice ovog 

saziva, vjeruje da se zna koliko je materijala potrošeni, može se napraviti financijski izvještaj 

koliko koštaju dosadašnje sjednice samo u papiru i tonerima. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećnici Sanji Radošević. 

Sanja Radošević, vijećnica, htjela bi se samo osvrnuti na službenoj stranici općine vezano za 

novosti o redukciji struje, obavijest je izišla 02.11. i tamo je navedeno da će tokom tog tjedna 

biti redukcija struje, te je već nekoliko ljudi pitalo tj. Spominjao se samo taj tjedan, a to još 

uvijek traje, možda malo ažurirati novosti za ljude koji prate, da obavijest bude jasnije i 

konkretnije informacije. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ Miljenku Božičeviću. 

Miljenko Božičević, potpredsjednik, pozdravlja sve prisutne, i iznosi da je klub vijećnika 

HDZ-a se sastao i prihvatio točke dnevnoga reda te odbor za proračun i financije je prihvatio 

3, 4, 7, i 10  točku dnevnog reda. 

Anđelina Božičević, predsjednica, daje riječ vijećniku Zlatku Mihaljeviću. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, pozdravlja sve vijećnike i vijećnice ima primjedbu na odgovor 

koji je dobio, poštovani gospodine načelniče i pročelnici koji su pisali dani odgovor, ja sam 

obnašao dužnost načelnika dugo godina i s pravilima je jako dobro upoznat, ali on nije tražio 

u materijalima mu je poslano grad Knin vi si razmislite tko je u tome, a on će u pisanoj formi 

dostaviti pitanja i obrazloženja za to. Isto tako će dostaviti u pisanoj formi pitanja i 

obrazloženja, dostaviti će u pisanoj formi vezano za izjave da su Zlatko i Ivanka zadužili 

općinu, ostavili nepodmirena dugovanja i račune sve će specificirati i dostaviti, poslati će na 

ruke svim vijećnicima i traži pisani odgovor da se objavi na službenim stranicama općine. 

Anđelina Božičević, predsjednica, moli da se napišu pitanja, specificiraju se i proslijede i 

dobit će odgovor za sljedeću sjednicu. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, kaže da ne mogu odgovoriti ni na ovo što je dobio sada, dobio je 

nepotpun odgovor, nije bila to poanta njegovog pitanja ali zato će sada postavljati pitanja 

isključivo u pisanoj formi. 

 Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da pročelnik ne može pričati i da će odgovori biti 

dostavljeni u pisanom obliku. Predsjednica pita vijećnika Zlatka Mihaljevića dali će dodatno 

pitanja postaviti u pisanom obliku na ovoj sjednici, vijećnik Zlatko govori da će ponoviti 

pitanje sa zadnje sjednice i pitanje vezano za dugovanje općine sa zahtjevima na dan 

primopredaje i opise radnih djelatnika tada i sada. 

 Anđelina Božičević, predsjednica, pitanja su zaprimljena i prijedlozi, prije sljedeće sjednice 

općinskog vijeća dobiti će se odgovori. 

 

Ad. 2. Usvajanje zapisnika s 10. Sjednice Općinskog vijeća 

 

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

dostavljen u materijalima.  

Zlatko Mihaljević, vijećnik, navodi da je zapisnik nepotpun, on je postavio pitanje pod 

jednom točkom vezano za čujnost pročelnika taj dio je izostavljen u zapisniku, te je po njemu 

zapisnik nepotpun. 

Anđelina Božičević, predsjednica, osobno smatra da to nije neka bitna stavka koja je vezana 

za rad općine, možda više za Vaš osoban dojam da ne čujete dovoljno glasno pročelnika. 

 

Zaključak: s 12 glasova ZA, 1 glas  PROTIV usvaja se zapisnik s 10. sjednice općinskog 

vijeća Općine Josipdol. 
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Ad.3. Odluka o ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg 

vrtića „Josipdol“ za 2022. Godinu 

 

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

Općinski načelnik, a izvjestiteljica pročelnica Ivana Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, pozdravlja sve prisutne, ovom Odlukom o ekonomskoj cijeni 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Josipdol“ utvrđuje se 

ekonomska cijena smještaja djece u Dječjem vrtiću „Josipdol“ čiji je osnivač općina Josipdol. 

Sukladno zakonskim propisima općina kao osnivač utvrđuje ekonomsku cijenu vrtića. Prema 

pedagoškom standardu oni troškovi koji ulaze u ekonomsku cijenu vrtića su svi troškovi koji 

proizlaze za izdatke za radnike za plaće radnika, razne materijalne troškove, izdaci za 

namirnice, izdatci za energiju i komunalije, za tekuća održavanja objekata i opreme, nabavu 

sitnog materijala. To su svi troškovi koji ulaze u ekonomsku cijenu programa. Ova 

ekonomska cijena za 2022. Godinu izračunata je na temelju ukupnih troškova 2021. Godine i 

to ovih troškova rednom nabrojanih u ovoj ekonomskoj cijeni prema Državnom pedagoškom 

standardu. S obzirom na to dolazimo do računice da su ukupni troškovi vezani uz rashode 

vrtića u 2021. Godini iznosili 2.244.815,46 kn ukupni rashodi dijele se s brojem upisane 

djece u pedagošku godinu 2021./2022. bio 90 i to se dijeli s brojem mjeseci u godini. Ukoliko 

to podijelimo dobijemo računicu da bi ekonomska cijena predškolskog programa za 2022. 

Godinu u Dječjem vrtiću „Josipdol“ iznosila 2.078,53 kn to je bitno kada se utvrđuju mjerila 

za naplatu, da se vidi kolika je ta stvarna vrijednost boravka jednog djeteta u vrtiću. Odluka 

mora biti ažurirana s obzirom da je zadnja Odluka iz 2016. Godine, a svjedoci smo raznih 

porasta cijena i inflacije, stara cijena prije ove je donešena 2016. Godine iznosila 1.752,46 

kn, nova ekonomska cijena za 2022. Godinu iznosila bi 2.078,53 kn, a predsavničko tijelo 

opčine Josipdol kao osnivač Dječjeg vrtića potrebno je da raspravi i usvoji prijedlog Odluke. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zahvaljuje pročelnici i otvara raspravu po ovoj točki 

dnevnog reda. 

Alen Žanić, vijećnik, njegovo mišljenje da je ovo direktan udar na novčanike naših mještana i 

roditelje sve djece koja polaze vrtić, iznosi da će on biti isključivo protiv toga jer to je po 

njemu povečanje od 140,00 kn po djetetu i sa množenjem djece i mjesecima dobivamo iznos 

od 150.000,00 kn godišnje po njemu je da u našoj opčini ima mjesta za neke uštede u raznim 

pozicijama u proračunu gdje bi se taj novac mogao nadmiriti, upravo zbog toga jer je i sam 

roditelj i ima nas roditelja,i samo zbog toga će biti protiv. 

Anđelina Božičević, predsjednica vijeća, zatvara 3. točku dnevnog reda i daje na glasanje 

Odluku o ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića 

„Josipdol“ za 2022. Godinu. 

Anđelina Božičević, predsjednica vijeća, napominje da smo mi sa cijenama vrtića ispod cijena 

svih drugih. 

Ivana Gudić, pročelnica, nadovezuje se da to nije nešto što smo mi donijeli to se računa prema 

zakonu. Pročelnica iznosi da bi se po njoj svake godine cijene vrtića trebale donositi. 

Zaključak: s 7 glasova ZA, 4 glasa  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se  

Odluka o ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg 

vrtića „Josipdol“ za 2022. Godinu 
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Ad. 4. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Josipdol“ od roditelja – 

korisnika usluga 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara četvrtu točku dnevnog reda, izvjestiteljica Ivana 

Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, izlaže da su ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga 

Dječjeg vrtića „Josipdol“ od roditelja – korisnika usluga pravni temelj sadržan je u članku 48. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u kojem stoji točno propisano da Dječji vrtić 

koji je osnovala jedinica lokalne i regionalne samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja 

odnosno korisnika usluga sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice. 

Danas utvrđujemo ta mjerila zadnja Odluka je od 27.04.2018. godine ta Odluka se veže na 

staru odluku o ekonomskoj cijeni vrtića donešenu 2016. Godine koja je iznosila 1.752,46 kn 

tako da su i udjeli roditelja, udio općine kao osnivača se temelji na toj ekonomskoj cijeni. 

Sada sa izmjenom cijene vrtića moramo mijenjati i ukupan iznos isto tako u staroj Odluci 

udio koji su roditelji odnosno korisnici usluga do sada plaćali iznosio je 31,49%  to je bilo za 

redovni desetosatni program odnosno sada 552,00 kn dok je općina kao osnivač osiguravala 

ostala sredstva u iznosu od 68,51% odnosno ako ćemo u kunskoj protuvrijednosti nekih cca 

1.200,00 kn. Donošenjem ove Odluke udio u plaćanju cijene vrtića iznosio bi 33,44% 

redovne cijene odnosno 695,00kn, 143,00 kn više po djetetu. Općina kao osnivač bi pokrivala 

preostali dio od 66,56% odnosno 1.383,00 kn. Išlo se je na minimalno povećanje. 

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

Ružica Neralić, vijećnica, pozdravlja sve prisutne, iznosi da će za ovu točku biti protiv iz 

razloga što smatra da bi općina trebala u potpunosti financirati punu ekonomsku cijenu vrtića, 

to bi za općinu bila prava demografska mjera, kao što to čine neke druge općine na dobrobit 

roditelja i djece. 

 Anđelina Božičević, predsjednica, osvrće se na realan financijski plan općine je 

5.000.000,00 kn a od toga na vrtić ode 2.800.000,00 kn veliki iznos koji općina daje za djecu 

od produženog boravka, besplatnih radnih materijala mislim da ne možemo očekivati u 

trenutnom stanju da  roditeljima budu svi troškovi pokriveni. Općina se trudi održati sportske 

klubove koja je također dobra demografska mjera. Moli da se reče koje su to općine pa da se 

ugledamo da vidimo na koji način oni pokušavaju doći do tog rezultata. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, razmišljajući između prijedloga gospođe Neralić i vašeg 

obrazloženja, neminovno je da roditelji moraju participirati, ali u ovom slučaju mi puno 

dajemo za Osnovnu školu možda bi trebalo to izbalansirati i vidjeti razliku Županija nas 

provlači mi se hvalimo sa Županijom, a Županija je kao maćeha za sve općine. Tako da bi taj 

balans između pomoći školi trebalo umanjiti, a dodati vrtiću. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da je pomoć djetetu pomoć djetetu bez obzira ide li 

dijete u vrtići ili u školu. Znači ne pomaže se tu ravnateljici, pomaže se djetetu a mnogi ti 

roditelji kojima je dijete u vrtiću ti dodatni radni materijali u današnje vrijeme skupe. Svaka 

pomoć roditeljima s djecom pomoć, a to nije pomoć školi i djelatnicima, ne ulaže se u školu 

nego u obrazovanje djece.  

Anđelina Božičević, predsjednica vijeća, zatvara 4. točku dnevnog reda i daje na glasanje 

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Josipdol“ od roditelja – korisnika 

usluga. 

 

Zaključak: s 7 glasova ZA, 6 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se 

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Josipdol“ od roditelja – korisnika 

usluga 
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Ad. 5. . Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na 

području Općine Josipdol 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara petu točku dnevnog reda te pita pročelnika  

Kristijana Bitunjca dali će nas moći izvijestiti o sljedećoj točki dnevnog reda, pročelnik 

iznosi da je sve u obrazloženju. 

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

glasanje Odluku o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području 

Općine Josipdol. 

Zaključak: s 13 glasova ZA, 0 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se 

Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području 

Općine Josipdol 

 

Ad. 6. Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog 

građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara šestu točku dnevnog reda te bi nas trebao izvijestiti 

pročelnik  Kristijan Bitunjac iznosi da se sve nalazi u obrazloženju. 

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

zatvara  raspravu te daje šestu točku dnevnog reda na glasanje Odluka o uvjetima i načinu 

davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i 

pokretnih naprava. 

 

  Zaključak: s 13 glasova ZA, 0 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se 

Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava. 

 

Ad. 7. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara sedmu točku dnevnog reda, izvjestitelj pročelnik 

Kristijan Bitunjac u obrazloženju stoji zašto dolazi do povećanja boda.  

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da u ovoj Odluci vrijednosti boda ide oko 30% , njemu je jasno 

da sve usluge idu gore kao što je pogrebne usluge, smeće tako i komunalna naknada od 

nekuda se moraju platiti radnici odnosno ljudi koji su primljeni u općinu. Zbog toga su ta 

povećanja tako drastična koja udaraju na džep naših građana, već kada svi znamo koliko je 

primljeno administrativnih osoba on predlaže da se primi i u komunalni pogon radnici da nije 

sve na 5-6 ljudi koji rade u komunalnom pogonu i smeće, pogreb, groblja, čišćenje snijega. U 

uredima su se povećali 100% radnici, a u komunalnom pogonu je ostao na istom broju. 

Ivana Gudić, pročelnica, vezano uz konstantno radnici su se povećali nisu se povećali, ne 

želim da nas se proziva, dala sam si truda da vidimo stanje koliko je bilo radnika 04.06.2021. 

i stanje koje će biti sada od 12.-og mjeseca broj radnika je sada čak i manji što se tiče općine, 

tako da Vam mogu i napismeno. Što se tiče neto plaća isto tako, uporno spominjete da se je 

broj radnika povećao, broj radnika se nije povećao, mogu Vam i pročitati koliko je bilo sa 

04.06.2021. s tim da je onda bio i načelnik koji nije bio volonter i zamjenik načelnika, 

ukupno šestero  ljudi otišlo, a došlo je troje. Tako da količinski niti u broju djelatnika niti u 

plaćama se nije povećao. 

Josip Vukelić, vijećnik, iznosi da predsjednica Anđelina nastupa kao glasnogovornica 

načelnika, pročelnika, direktora vi bi trebali biti predsjednica vijeća, a ne glasnogovornica 

vlade. 
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Anđelina Božičević, predsjednica, moli da je se ne uči kako bi ona trebala, ako želite da Vam 

na pitanje odgovori načelnik, pročelnik ili direktor onda to naglasite. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, želi pitati pročelnicu Gudić jer je rekla da je otišlo šest osoba iz 

općine, kojih je šest osoba otišlo iz općine. 

Ivana Gudić, pročelnica, odgovara 4 osobe koje su otišle i 2 kojima završavam ugovor ovaj 

mjesec.  

Miljenko Božičević, potpredsjednik, govori da zbog GDPR-a se ne smiju imenovati osobe, 

jer snimka izlazi van i ulazi u zapisnik. 

Anđelina Božičević, predsjednica, kao vijećnik možete tražiti da Vam se u pisanom obliku 

dostavi. 

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

glasanje Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.  

 

Zaključak: s 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o 

vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

  

Ad. 8. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Josipdol 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara osmu točku dnevnog reda te pročelnik Kristijan 

Bitunjac kaže da sve stoji u materijalima. 

Anđelina Božičević, predsjednica, sve odluke moraju ići u službeni Glasnik Karlovačke 

županije pri tome neke odluke su hitne i tu moramo čekati da oni to objave nekada se kasni, 

mi ćemo izdat svoj službeni Glasnik općine Josipdol i na taj način sve odluke objavljivati. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. 

Josip Vukelić, vijećnik, misli da bi u materijalima trebalo biti koliko se je plaćao Županijski 

Glasnik. 

Anđelina Božičević, predsjednica, iznosi da se je plaćalo 3.000,00 kn godišnje otprilike, 

možda bi trebali provjeriti. 

 Josip Vukelić, vijećnik, misli da nećemo uštedjeti ta sredstva, jer će netko to morati raditi i 

biti plaćen za to. 

Anđelina Božičević, predsjednica, bolje da nekome našem platimo. 

Zlatko Mihaljević, vijećnik, dali ćemo morati plaćati objavu na našem Glasniku? 

Dragan Rudančić, načelnik, vezano za Odluku službeno Glasilo bivši načelnik zna o čemu se 

radi nekada je hitno morate si rezervirati broj i da bi stupila neka odluka na snagu, ako je 

mjesto popunjeno dobivate broj tek iza. Onda neka Odluka stupa na snagu tek nakon dva 

broja. Mi smo znali predvidjet unaprijed kada je nešto hitno zauzmemo broj, a mi nismo 

jedina općina koja ide sa svojim službenim Glasnikom, a na ovaj način ćemo ubrzati 

donošenje svih odluka, da što prije stupe na snagu Odluke. Inspekcija je zabranila 

rezerviranje broja unaprijed tako da je to još jedan razlog zašto idemo s time, idemo korak 

naprijed sa modernizacijom. 

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

glasanje Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Josipdol. 

 

Zaključak: s 10 glasova ZA, 3 glasa  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se 

Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Josipdol 
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Ad. 9. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol 

 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara devetu točku dnevnog reda te pročelnik Kristijan 

Bitunjac kaže da je sve u materijalima. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. 

Darko Poljak, vijećnik, pozdravlja sve prisutne, daje sugestiju za ovu točku dnevnog reda 

prilikom samog objavljivanja natječaja smatra da bi bilo dobro uz nekakvu stručnu službu 

organizirati predavanje o načinu kako i što kvalitetnije ispuniti ponude za taj natječaj. Da se 

ne dešavaju neke stvari, jer neki ljudi nisu pravnici i nisu upućeni u pravne dijelove da se ne 

potkrade neka sitna greška u materijalu, pa da npr. Od 10 prijavljenih 8 je nevažečih zbog 

sitnih nedostataka.  

Zlatko Mihaljević, vijećnik, iznosi da ima dosta stručnih suradnika u općini za pomoć našim 

poljoprivrednicima. 

Darko Poljak, vijećnik, osvrće se na konstataciju od gospodina Mihaljevića ako bi to radile 

stručne službe općine kako ste to naveli, onda bi to ispalo na kraju da pogodujemo nekome. 

Za takvu edukaciju se za male novce može dogovoriti jedno predavanje vanjskog suradnika. 

  

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

glasanje Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol  

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

glasova) donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol 

 

 

Ad. 10. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Komunalno Josipdol d.o.o. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara desetu točku dnevnog reda, predlagateljica Ivana 

Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko objašnjava Odluku o isplati sredstava kapitalne pomoći 

Komunalno Josipdol d.o.o. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. 

Alen Žanić, vijećnik, zanimalo bi ga pošto je to projekt bivše vlasti, jesmo li uspjeli dobiti 

povratna sredstva  koja smo trebali dobiti za nabavku toga vozila od fonda. 

Dragan Rudančić, načelnik, hvala na pitanju to je projekt smo naslijedili koji je bio pred 

propadanjem, projekt nije podnešen kada je trebao biti 4. ZNS nije podnesen niti jedan ZNS 

tako da smo uspjeli spasiti na kraju godine. Sredstva su isplaćena u kompletnom iznosu. 

Alen Žanić, vijećnik, 400.000,00 kn to je dio koji Komunalno mora platiti za cijelu godinu. 

Dragan Rudančić, načelnik, iznosi da je bilo prije par vijeća koji je točan iznos. Uglavnom 

uspjeli smo spasiti da projekt ne propadne. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zatvara raspravu te daje desetu točku na glasanje Odluka o 

isplati sredstava kapitalne pomoći Komunalno Josipdol d.o.o. 

 

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

glasova) donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Komunalno Josipdol d.o.o. 
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Ad. 11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ 

Josipdol“ 

 

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

pročelnici Ivani Gudić. 

Ivana Gudić, pročelnica, ukratko objašnjava Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Josipdol“. 

Ivana Gudić, pročelnica, 20. Svibnja. 2022. Godine došlo je promjene u Članku 34. Te u 

njemu sada stoji da član upravnog vijeća mora imati završen najmanje preddiplomski  

sveučilišni studij ili stručni studij. Shodno tome navedenom moramo ažurirat članove 

upravnog vijeća tako da gospodin Anton Puškarić koji ima završen srednji stupanj stručne 

spreme više ne može biti član upravnog vijeća, te je potrebno donijeti predloženu Odluku da 

se na njegovo mjesto za novog člana predlaže Davor Vuković kao osoba koja ispunjava 

uvjete iz Članka 34. 

Anđelina Božičević, predsjednica, otvara raspravu. 

Alen Žanić, vijećnik, postavlja pitanje dali ta osoba ima dijete u vrtiću. 

Ivana Gudić, pročelnica, odgovor je da nema dijete u vrtiću. 

Anđelina Božičević, predsjednica, zatvara raspravu te daje jedanaestu točku na glasanje 

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ Josipdol“. 

 

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

glasova) donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „ Josipdol“. 

 

 

 

Anđelina Božičević, predsjednica,zahvaljuje što su vijećnici izašli u susret, zaključuje rad 

sjednice u 14,03 sati. 

 

Zapisničar       Predsjednica Općinskog vijeća 

 

 

Sanja Gerić      Anđelina Božičević 

 


