
 SKRAĆENI ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

održane dana 07. rujna 2017. godine s početkom u 16,30 sati 

 

SJEDNICI NAZOČNI: Bakin-Mlačak Kristina, Basar Gordana, Benković Ivica, Broz Josip, Cigić  

                                 Miroslav, Čupor Ivan, Guštin Boris, Latin Andrija, Šekerović Dino, Šimunić  
                                 Irena, Vergot Damir, Tomak Marković Ivana, Zoretić Branko, Zoretić Stjepan.   

ODSUTNI: Kalčić Igor 

NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić, 

 -    Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

- Sanja Mikšić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti  

- Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije  
- Vesna Cvijak – voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove 

- Toni Šarić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte  

- Vladimir Žakula – viši stručni suradnik za komunalne poslove i  zaštitu okoliša 

- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o. 

- Miroslav Pilat – direktor Azelija Eko d.o.o.  
-    Bogdan Bošnjak – v. d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj  

-    Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 

-    Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj  

-    Hrvoje Zoretić – predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja 

-    novinari 

ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 

Početak sjednice: 16,30 sati 

 

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Branko Zoretić, predsjednik Gradskog vijeća. Pozdravio je 

sve prisutne, konstatirao da je prisutno 14 vijećnika, te da sjednica može započeti.  
 

Predložio je Dnevni red koji se daje na usvajanje.  

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2017 . god 

4. Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. god. 

5. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za 

    pedagošku god. 2016/2017. 
6. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Azelije Eko d.o.o. za 2016. 

7. Zaključak o davanju suglasnosti za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja vlasništva 

    zemljišta u k.o. Ozalj 

8. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj i poduzetništvo 

9. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje, promet i zaštitu okoliša 

10. Odluka o izboru članova Odbora za sport 
11. Odluka o izboru članova Odbora za umirovljenike 

12. Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja 

13. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 

14. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 

15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i     
      načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj 

16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na II. lzmjene i dopune Statuta Pučkog 

      otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj 

17. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na kč.br. 1687/2 k.o. Vrhovac 

18. Zaključak o primanju na znanje razrješenja i imenovanja članova Skupštine Komunalnog  

      Ozalj d.o.o. 

19. Zaključak o primanju na znanje razrješenja i imenovanja članova Nadzornog odbora    

      Komunalnog Ozalj d.o.o. 

20. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ozlja 
 

Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.  

Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 14 glasova ZA.  

Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 

 

 
 

 



Točka 1. 

AKTUALNI SAT  

 

Ivica Benković je pozdravio nazočne. Kazao je da je na prošloj sjednici zatražio da se zapisnik sa prošle 

sjednice vijeća dostavlja svim vijećnicima u pisanom obliku i na kraju zapisnika da bude napisano za četiri 
važne točke a to su: Most u Gornjem Pokupju, Dječji vrtić, cesta prema Boševcima  i lijeva obala Kupe do 

kuda se je došlo po tom pitanju. Na terenu još ima smeća koje nije sanirano. U industrijskoj zoni nalazi se 

brdo smeća na parceli jednog gospodarstvenika ali je smeće gradsko, odnosno bivše Općine Ozalj. Zamolio je 

da se to smeće sanira barem do nivoa ceste i da to riješimo novcem od Europske unije. Za lijevu obalu Kupe 

i za kanalizaciju za odvodnju od Sopota do Podbrežja također probati dobiti novac od EU. Znak za zonu je 

postavljen na 5 metara od raskršća. Mišljenja je da je zaklonjen i ne vidi se. Ne zna tko vodi brigu o 
ambroziji.  

 

Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Zahtjev za zapisnik sa prethodne sjednice i izvješća o četiri teme će 

se prihvatiti. Nešto bitno za ovu sjednicu nismo imali za pisati, odnosno bilo  je nerazumijevanje dali to 

treba u pismenom obliku ili usmeno. Ubuduće o tim temama na kraju zapisnika pisat će kakvo je trenutno 
stanje. Što se tiče mosta priprema se 13.09. na terenu ponovno očevid sa vlasnicima i procjeniteljima. 

Danas je razgovarala sa ravnateljem Hrvatskih cesta g. Škorićem na tu temu u Zagrebu i svakako će se još 

prije tog datuma naći i konzultirati dali se eventualno može nešto prije pripremiti iako je službeno i po 

proceduri pripremljeno sve. Što se tiče poslovne zone i pripremanja projekta za izgradnju ceste i prijelaza 

preko pruge cijelo ljeto se bavimo imovinskim odnosima i tu smo sad pri samom smo kraju. Ovaj tjedan je 

zakazano ročište u Uredu državne uprave vezano za nekoliko parcela. Što se tiče vrtića čekamo rezultat 
natječaja. Dvije ceste stradale u vrijeme radova na klizištu su cesta kroz Oštri Vrh i cesta kroz Boševce. Za 

obe ceste su završeni natječaji. Novi ravnatelj ŽUC-a je bio na terenu i konkretno je dogovoreno kako će se 

ići sa radovima. Na cesti za Boševce u jednom dijelu će se vjerojatno malo mijenjati i trasa zbog 

zakrivljenosti postojeće trase. Uglavnom sve je u redovnoj proceduri i ide najbrže što se može. Što se tiče 

ambrozije sa parcelama i vlasnicima parcela koji su nesavjesni i ne uređuju ih najbolje i najviše što možemo 
sa jednim komunalnim redarom i sa objavama kako to treba činiti. Lagano smo u problemu jer ambrozija 

nije očišćena niti uz državnu cestu pa malo teže uvjeravamo vlasnike susjednih parcela da oni uklone svoju. 

Što se tiče smeća u gospodarskoj zoni može samo pretpostaviti na što cilja g. Benković pa ga je zamolila da 

joj da upute što bi tamo trebalo napraviti. Ne zna što treba napraviti i tko bi to trebao napraviti na privatnoj 

parceli.  

 
Kristina Bakin Mlačak je pozdravila nazočne. Nadovezala se na pitanje g. Benkovića a to je pitanje 

ambrozije. Učestali su upiti građana o uklanjanju ambrozije na području grada Ozlja. Grad je dobio 

obavijest o ambroziji 24.08. na području Tomašnice. Odgovoreno je da će ambrozija biti uklonjena za 

nekoliko dana. Međutim, do danas ona nije uklonjena. Moli informaciju koje su mjere poduzete po tom 

pozivu.   
 

Gradonačelnica je kazala da zna za taj upit i za odgovor komunalnog redara da je sa vlasnikom dogovorio 

da će to biti uklonjeno. Isto tako za ponovljeni upit iz Tomašnice i konstataciju da to nije napravljeno. 

Jedino rješenje je da taj vlasnik plati kaznu. Da li će grad ići rješavati tu ambroziju-vjerojatno ne, jer to nije 

jedina livada puna ambrozije, takvih ima nažalost svuda oko nas. Na tu smo upozoreni i na dosta drugih 

koje vidimo vozeći se po cestama. Oni koji nisu uklonili ambroziju, a bilo je izričito traženo da to naprave, 
morat će platiti kaznu.  

 

Josip Broz je pozdravio prisutne. Kazao je da mještani po svim mjestima bruje o javnoj rasvjeti da ne svijetli 

na dobar način. Mjesto do mjesta svijetli različito. Jedno svijetli do 11, drugo svijetli cijelu noć negdje se 

uopće ne pali javna rasvjeta i slično. Ljudi su revoltirani i razočarani. Predložio je da javna rasvjeta svjetli 
cijelu noć ili da je uopće nemamo.   

 

Vesna Cvijak je pozdravila nazočne. Paljenje i gašenje javne rasvjete je uvijek goruća tema. Vezano za zone 

u kojima rasvjeta svijetli cijelu noć i u kojima svijetli samo određeni dio noći izvidima na terenu i povratnim 

informacijama došlo se do odluke da javna rasvjeta nema potrebe da svijetli svugdje cijelu noć. Prema tome 

uzeta je dionica državne ceste D228 i dijela gdje se nalaze veća naselja: konkretno Jaškovo, Vrhovac, tamo 
gdje se nalaze ugostiteljski objekti i više prometa, više ljudi, veći protok stanovništva i tu se odlučilo da 

svijetli cijelu noć. Za ta područja gdje svijetli cijelu noć i druga je tarifa u komunalnoj naknadi i troškovima 

koji su vezani za održavanje komunalne infrastrukture. Gašenje javne rasvjete u pola noći bi trebalo biti 

svugdje u pola noći. Međutim, to nisu digitalni satovi nego su to mehaničke urice sa baterijom koje su 

podešene da se gase u pola noći, no nestane struje i to se onda pomakne. Na dionicu državne ceste je vezan 
i neki ogranak koji nije direktno uz državnu cestu nego je pokrajnja ulica. Ona je na istom uklopnom satu i 

onda je to taj slučaj gdje je razlika u 100 metara gdje svijetli i gdje ne svijetli.   

 

 

 

 



Dino Šekerović je pozdravio nazočne. Postavio je pitanje gradonačelnici zašto reciklažno dvorište ne radi i 

zašto je bilo otvoreno samo pred izbore, a od tada do danas nije uopće zaživilo.   

 

Gradonačelnica je kazala da je obavijest o tome kako radi reciklažno dvorište postavljana na stranicama 

Azelije eko i na stranicama Grada Ozlja. Reciklažno radi ali ne non-stop. Još uvijek nemamo uvjete, a to 
znači ljude koji bi tamo bili i servisirali reciklažno dvorište non stop. Obratili ste se na način zašto je 

reciklažno dvorište radilo samo u predizborno vrijeme. Zamolila je i apelirala na sve da se ne koristi ono što 

su ozbiljne teme za nešto što stvarno nema smisla. Pokušava se nametnuti da je to bio politički potez. Ako 

netko misli da je izgradnja i otvaranje reciklažnog dvorišta bio politički, promidžbeni i predizborni potez, to 

je smješno. To nije u redu.  

 
Pilat Miroslav je pozdravio nazočne. Reciklažno dvorište od onog časa od kada je otvoreno radi cijelo 

vrijeme. Nikom tko je došao nije odbijena usluga. Nemaju stalno zaposlenog djelatnika, ali uvijek će netko 

otključati i preuzeti, te odložiti otpad. Nada se uskoro da će se krenuti sa drugačijim načinom rada 

reciklažnog dvorišta. Svima onima koji žele odložiti u reciklažno dvorište mogu to napraviti svaki radni dan 

od 8-14 sati.  
 

Ivana Tomak Marković je pozdravila nazočne. Upitala je dali postoji mogućnost i plan dovršetka 

kanalizacijskog sustava za ulicu Slave Raškaj do vikend naselja, te pitanje u kojoj je fazi uređenje platoa na 

Trgu braće Radić. 

 

Gradonačelnica je odgovorila da je plato u vlasništvu stanara zgrade. To je suvlasnički dio stanara zgrada i 
pripada vlasnicima stanova. Prvi naš potez bio je da smo sazvali predstavnike stanara i objasnili im kakva je 

situacija. Iskazali im jasnu želju i namjeru grada da to želimo urediti, te da imamo za to rezervirana 

sredstva i da ih molimo da se suglase sa novom parcelacijom tog prostora koju smo mi već pripremili. Grad 

ne može i neće ulagati tamo gdje su nesređeni odnosi. Jasno im je kazano da se to neće uređivati ako ne 

dozvole da se provede nova parcelacija i da to kao dio javnog prostora postane gradsko i grad ide odmah 
uložiti to što treba. Svi su poslušali, a onda smo dobili iz jedne zgrade potvrdan odogovor, iz druge zgrade 

nebulotičan odgovor i sugurno nećemo to graditi dok ne stave glave skupa i ne odluče što žele a što ne žele. 

Radi se o zgradi Kurilovac 10. Neobična situacija ali slaže se da bi to trebalo konačno urediti. Stavit ćemo 

tablu „privatan posjed“. Upozoreni su da si provjere police osiguranje jer ako se netko ozlijedi neka ne dolazi 

pitati u grad da mu plati tu štetu.  

 
Vesna Cvijak je pojasnila dio za kanalizaciju. Što se tiče proširenja kanalizacijskog sustava na području 

naselja Ozalj tako i ulica kojima još nedostaju određene dionice sekundarnog kolektora u svibnju je 

proveden natječaj koje je provelo naše komunalno poduzeće gdje je odabran projektant i s kojim je ugovoren 

posao projektiranja idejnog rješenja, ishođenja lokacijske dozvole i sve do tog glavnog projekta ishođenje 

građevinske dozvole za 5 loakcija na području Grada Ozlja: Soldatići, Lukšići, dio spoja A. Šenoe–
Kolodvorski odvojak, ulica Vladka Mačeka. To su komplatni sekundarni kolektori koji će obuhvatiti ova 

pobrojana naselja i ulice. To je procedura koja dugo traje. Sada smo u fazi idejnog projektiranja. Što se tiče 

ulice Slava Raškaj tamo vod postoji i treba samo ići ciljano na one koji se nisu priključili.  

 

Stjepan Zoretić je napustio sjednicu u 16,59 sati, vratio se u 17,01 sati. 
 
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Postavila je pitanje gradonačelnici. Na prošloj sjednici je 

gradonačelnica kazala da će razgovarati sa novim ravnateljem ŽUC-a kako bi napravili plan radova na 

županijskim cestama. Zanima ju što je na tom sastanku dogovoreno i da li je u tom planu cesta prema 

Policama. Kada  je u planu jedna ozbiljnija rekonstrukcija ceste Lovački put – Ozaljski Novaki. Građani se 

žale na stanje ceste u Lovačkom putu da nisu sanirane rupe na kolniku. Hoće li se sanirati cesta na 
Grdunu točnije prema Basarskom selu. Građani kažu da se tamo jedva ide pješice a dvoje djece 

svakodnevno tuda ide u školu. Ima upit građana vezano za krpanje i popravak ceste u Požunu. Drugo 

pitanje uputila je ravnateljici DV Zvončić, zašto je poništen natječaj koji je bio raspisan za zapošljavanje 

osobe za stalni radni odnos na neodređeno vrijeme i ima li možda to poništenje natječaja kakve veze sa 

ostavkama čak dvojice članova Upravnog vijeća, što je neuobičajena praksa barem do sada.  

 
Gradonačelnica je odgovorila da je sastanak sa ravnateljem ŽUC-a odrađen. Obiđene su trase dionice cesta. 

Dogovor je da se cesta kroz Oštri Vrh gdje su već počeli radovi, 450 metara ceste je sad dogovoreno. 

Sanacija ide na način da se radi ozbiljno. Ne ide se samo napraviti novi asfaltni zastor, nego se ide na 

rekonstrukciju posteljice. Dogovoreno je da će sve što će se raditi na županijskim cestama ubuduće na 

našem terenu da se radi ozbiljnom sanacijom ceste. Na toj cesti je dogovoreno i stavljeno u zapisnik da će se 
dio Lovačkog puta iza saniranog klizišta pa u onom smeru gdje imamo potok razgovarati sa Hrvatskim 

vodama što nismo još napravili o tome da oni daju uvjete da se ta cesta proširi u lijevu stranu. Inače, 

kompletan završetak te ceste i sve što smo dogovarali sa ŽUC-om je plan u tri godine. U taj plan spada i 

cesta Boševci – Police. Dionica od Lovačkog doma prema centru ide u punom profilu, tj. 5,5 metara. Ostat će 

neriješeno suženje kod vikend naselja što će ŽUC projektirati. U tom dogovoru sa ŽUC-om otvorene su i 

druge teme. Završetak obnove ceste na Vivodini od graničnog prijelaza do sela koji je ostao nerekonstruiran. 



Isto tako je dogovarana cesta kroz Vrškovce, cesta kroz Podbrežje, odnosno novelacija projekta te ceste koja 

ima nogostup, te nogostup u Jaškovu prema Grdunu, most u Tomašnici gdje su radovi otvoreni pred 

desetak dana. Ovo sve nabrojano je razdoblje od tri godine. 

 

Vesna Cvijak je odgovorila na pitanje o cesti prema Basarskom selu. To je makadamska cesta gdje smo 
imali navoz i obnovu gornjeg sloja. Vjerojatno nakon ovih kiša treba ponovno popraviti gornji sloj cete 

nasipavanjem. Tamo je samo jedna obitelj pa nije nikada ni došao zahtjev za sufinanciranjem asfaltiranja da 

bi se na taj način riješio problem. Za Požun je izdan nalog za krpanje rupa prije zimskog perioda.  

 

Vesna Novosel je pozdravila nazočne. Odgovorila je da u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 

izričito stoji da sva zaposlenja u vrtiću sve odrađuje Upravno vijeće. Upravno vijeće raspisuje natječaj, a 
ravnatelj je osoba koja predlaže. Upravno vijeće ili prihvaća ili odbija. Ravnateljica je predložila dvije osobe, 

jer je natječaj bio raspisan za dva odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme, obrazložila i nije prošao 

njen prijedlog. Čim prijedlog ravnatelja ne prođe, natječaj se poništava i mora se raspisati novi natječaj.  

 

Andrija Latin pozdravio je nazočne. Svima je poznato da je situacija u svezi umirovljenika loša. Ta 
populacija sačinjava jednu četvrtinu građanstva Grada Ozlja. Razmišljanja je i apelira da se pokuša tim 

građanima pomoći u ime Božića i božićnice. Zamolio je gradonačelnicu da se sastane sa Odborom za 

umirovljenike i razmotri prijedlog da se isplati božićnica svim umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 

2000 kn. Pohvalio je što se ove godine isplatila uskrsnica. Kazao je da kako prolazi kroz pojedina naselja 

zaključuje da je sve više smeća uz kontejnere, stoga je upitao da li je to stvar komunalnog redara ili bi 

trebalo učestalije odvoziti otpad.  
 

Lidija Bošnjak pozdravila je nazočne. Vezano za umirovljenike istina je da se Odbor za umirovljenie sastao 

samo jednom u prošlom mandatu. Od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dobili smo podatak koliko 

je takvih osoba i temeljem Odluke gradonačelnice umirovljenicma je isplaćena uskrsnica. Ovaj oblik pomoći 

umirovljenicima nije ograničen strogo na uskrsnicu nego prigodom blagdana, te još ima prostora za isplatu i 
božićnice.  

 

Miroslav Pilat je odgovorio g. Latinu da su zeleni otoci bolna točka u poslovanju. U zadnje vrijeme se 

događaju čudne stvari. U Slapnom i Belošićima su morali izmjestiti zeleni otok jer je svašta bacano u 

kontejnere.  

 
Damir Vergot je pozdravio nazočne. Naljutilo ga je ovo ponašanje vezano za ambroziju. Gorući problem u 

Vivodini su županijske ceste, a asfalt na mostu u Kamanju je u katastrofalnom stanju. Dionica kroz 

Vivodinu je dugačka ali kad padne kiša grane su savijene nad cestu, pita se što će biti kada dođe zima. 

Cestu treba održavati. Poslije svake obilne kiše pijesak je na cesti. Na kraju je predložio da gradska uprava 

nabavi adekvatnije stolice za gradsku vijećnicu kako bi vijećnici mogli odložiti materijale i tablete, a kako bi 
im se olakšao rad na sjednici.   

 

Novinari napustili sjednicu u 17,32 sati. 
 

Točka 2. 

USVAJANJE  ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 
 

Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  

Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  

Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća 
 

Točka 3. 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

GRADA OZLJA ZA 2017. GOD 

 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak - pročelnica JUO 

Lidija Bošnjak obrazložila je točku dnevnog reda.   

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 

2017. godinu kao u prijedlogu. 

Rasprava: - 
Irena Šimunić je kazala da je ovo činjenično stanje i žao joj je što to mora reći da se nastavlja tamo gdje se 

stalo. Nije se radilo puno, skoro ništa i dalje se ne radi ništa. Žalosti ju činjenica da su materijalni rashodi u 

odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani čak 64 posto. Žalosno je da novac stoji i misli da ga 

moramo pametno utrošiti. Devet miliona kuna smo dobili neplanirano. Zašto se ne napravi vrtić i skinemo 

to s dnevnog reda. Ono što joj je upalo u oči zašto je stalno usporedba na prošlu godinu. Izvorni i tekući 

plan za 2017. Godinu nema. Tako ni na mnogim pozicijama ovog indeksa  6/5 koji bi nam bio pokazatelj 



izvršenja sa 30.06.2017. Koliko je uopće povećanje u odnosu na taj izvorni tekući plan kojeg ovdje nema. 

Ima osjećaj da se je velik dio odradio i dao se prvenstveno udrugama civilnog društva, sportašima, 

poljoprivredi. Prošle godine do 2016. u istom periodu smo imali 19.213,00 kn subvencije poljoprivrednicima 

i obrtnicima, a u prvoj polovici 2017. Godine 337.000,00 kn. Neka to tako ostane i dalje, ali biti će žalosno 

ako je to samo ove godine i ako su dobili samo svi oni koji su bili sudionici izbora i koji su sudjelovali u toj 
izbornoj utrci. Dignut će ruku i podržati sve što je napravljeno za boljitak našeg Ozlja i u korist našim 

građanima. Ovo što je odrađeno do 30. 06. 2017. nije nam na ponos.  

 

Gradonačelnica je morala reagirati na insinuaciju. Kazala je da smo prošli izbore, bili su kakvi su bili i 

upitala ju je zašto izvlači nešto na ovaj način i to je nepristojno Da li su subvencije poljoprivrednicima dane 

onima koji su sudjelovali u izborima. To ju osobno vrijeđa i to je nepristojno. Sigurno se u gradu nije nitko 
bavio i neće se baviti s tim. Kazala joj je da bi razumjeli kako funkconira proračun trebalo bi prilično više 

toga znati.  

 

Lidija Bošnjak je kazala da postoje određana pravila po kojima se polugodišnji izvještaj mora raditi. Naš 

primjer polugodišnjeg i proračuna je puno puta na seminarima primjer dobre prakse i ne bi ga vama 
prezentirali u pogrešnom obliku. Što se tiče poljoprivrednika, zašto je ove godine izvršenje takvo a prije je 

bilo manje. Trebali bi se zapitati zašto su određeni poticaji u poljoprivredi nekoliko godina unatrag bili 

ukinutii pa smo ih teškom mukom uveli. Zašto danom stupanja RH u europsku uniju 01.07.2013., zašto 

određene potpore tada nismo imali u proračunu a trebali smo ih imati, zašto su tada poljoprivrednici sa 

područja Ozlja dobivali samo subvenciju premija osiguranja životinja i premiju osiguranja usjeva i nasada. 

Zašto je sve to tada bilo ukinuto 2012. kad se radio proračun za 2013. Ne zna tko je za to odgovoran. 
Trebalo je tri godine da Odbor za proračun i gradska uprava ponovno uspije dobiti suglasnost od 

Ministarstva poljoprivrede za sve te mjere. Jedna nova mjera je ove godine uvedena i to je razlog zašto su 

poticaji za poljoprivredu ovako veliki. Od prošle godine poljoprivrednici ponovno imaju potpore. Trebalo je 

vremena da ljudi na terenu shvate da ponovno od Grada Ozlja mogu dobiti potpore nakon dugog niza 

godina. Ove godine uvedena je nova potpora a to je potpora za mehanizaciju po kojoj OPG može ostvariti 
maksimalno 5000 kn po određenoj nabavci i takvih zahtjeva ima jako puno. To je jedan od glavnih razloga 

povećanja. Već sada je u 8. mjesecu zahtjeva za još 100 000 kn. Prijedlog Odbora za poljoprivredu je da se 

poveća za 200.000 kn ali ići će se na Odbor za poljoprivredu da se poveća za još 300.000 kn jer zahtjeva ima 

puno, a zašto se to nebi ljudima omogućilo ako grad ima novca. Zahtjeve transparetno odrađujemo, postoji 

komisija unutar Odbora za poljoprivredu koja još posebno pregledava i kontrolira na terenu.   

 
Ivica Benković je kazao da je iz diskusije vidljivo da su ceste najveći problem. Predložio je da se Odbor za 

ceste zajedno sa gradonačelnicom sastane da se vidi koliko bi nam trebalo novaca da bi sanirali sve ceste i 

kakve su šanse da se dobiju određana sredstva iz Europske unije da se nešto napravi. Odgovorni smo za 

ovaj grad neki svojim činjenjem, a neki nečinjenjem. Upitao je zbog čega se gradilište na Petruš Vrhu već 

više godina ne asfaltira groblje. Potok Curak izgleda nezgodno. Dvije godine nakon radova sto kubika zemlje 
je ostalo uz prometnicu u Šenoinoj.  

 

Usvajanje: 8 za, 4 protiv, 2 suzdržana. 

Zaključak: Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2017.  

                 godinu 

 
Točka 4. 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE ZA RAZDOBLJE  

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GOD. 

 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Gradonačelnica  

Gordana Lipšinić je obrazložila svoje Izvješće o radu i pročitala Odluku Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu interesa koje je došlo nakon sastavljanja izvješća o radu gradonačelnice, prema kojoj je odlučeno da 

se neće pokrenuti postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv nje kao dužnosnice, a s obzirom da je iz 

prikupljenih podataka i dokumentacije prikupljenih povodom navoda iz podnesene neanonimne prijave od 

15. srpnja 2016. ne proizlazi da je u postupanju dužnosnice došlo do moguće povrede odredbi ZSSI-a. 
Slijedom navedenog, predlaže se primanje na znanje Izvješća.  

Rasprava: - 

Zaključak: Donosi se Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje  

                 od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

Točka 5. 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA  

O RADU DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU GOD. 2016/2017.GOD. 

Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj 

Izvjestitelj: Vesna Novosel – ravnateljica  



Vesna Novosel pojasnila je točku dnevnog reda prezentacijom. 

Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku                 

                 godinu 2016./2017. godinu. 
 

Točka 6. 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA  

O POSLOVANJU AZELIJE EKO D.O.O. ZA 2016. GODINU 

 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Miroslav Pilat – direktor Azelije eko d.o.o.  

Miroslav Pilat pojasnio je točku dnevnog reda. Kazao je da su vijećnici izvješće dobili u materijalima te da 

nije potrebno ponovno iznositi podatke osim onog najbitnijeg, a to je da je prošla godina završila gubitkom 

od 148.000,00 kn.  

 
Stjepan Zoretić napustio sjednicu u 18,33 sati vratio se u 18,35 sati. 
Rasprava: - 

Kristina Bakin Mlačak. Naknada za članove NO i Skupštine je iznosila oko 80.000,00 kn. Ostaje razlika od 

60.000,00 kn. Ovaj podatak je završio u izvješću za djelatnost odvoza i zbrinjavanja otpada. Bilo bi dobro da 

se to malo razluči jer ispada da ta djelatnost radi sa gubitkom od 113.000,00 kn. Zanima ju da li se 

poduzimaju kakve mjere vezane za sanaciju ovog gubitka koji se odnosi na naknade članovima NO i 
Skupštine, a to je cca. 60.000,00 kn jer u izvješću za 2017. godinu možemo opet očekivati još veći iznos.    

  

Miroslav Pilat je kazao da se nada da će se dio tog gubitka umanjiti. Prošle i pretprošle godine je bio 

gubitak 86.000,00 kn. Taj gubitak se samo nagomilao zbog održavanja sjednica Skupštine i NO za koje je 

isplaćivana naknada. Gubitak se radi i zbog održavanja groblja na području Žumberka, Svetičkom Hrašću i 
Zorkovcu, te ostalih za koje se nitko ne brine. Mora se donijeti odluka o načinu gospodarenja otpadom. Ako 

se smanji samo količina otpada organskog za 20 posto troškova deponiranja pokrio bi se taj gubitak. 

Odvajanjem otpada na kućnom pragu Azelija ne bi imala gubitak.  

 

Zoretić Stjepan je kazao da nam se opet baca u oči magla i prašina. Ovdje ispada ako bi ukinuli NO da ne 

bi bilo gubitka. Stalno je NO trn u oku nekome i kad se ono ukine sve će cvasti. U svim poduzećima postoje 
NO. Neka su veća, neka su manja. Ova veća lakše podnesu te iznose. Nije cilj ukinuti NO pa da bi onda 

poduzeće dobro funkcioniralo. Mora biti kontrola u tom poduzeću. Ne može nam se stalno prezentirati da je 

to glavni problem.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća je predložio da naknada svim poduzećima kojima je osnivač Grad Ozalj ne 
može biti veća od naknade gradskog vijećnika i da je plaćena po održavanju sjednice. Nikako paušalno.  

 

Usvajanje: 10 za, 3 protiv 1 suzdržan 

Zaključak: Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj za 2016.           

                 godinu. 

Točka 7. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SPORAZUMNO RJEŠAVANJE PITANJA STJECANJA 

VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA U K.O. OZALJ 

 

Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda, navodeći da je Grad Ozalj pokrenuo dana 15. svibnja 2017. 

godine postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Ozalj pred nadležnim Uredom 

državne uprave u Karlovačkoj županiji, a radi gradnje dijela Kolodvorske ulice u Gospodarsko – proizvodnoj 

zoni Lug u Ozlju na više nekretnina na području k.o. Ozalj. Naime, sukladno Urbanističkom planu uređenja 

Gospodarsko-proizvodne zone Lug (UPU 3) i pravomoćnoj i izvršnoj Lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-

05/16-01/000002, URBROJ: 2133/1-07-07/01-16-0006 od 21. travnja 2016. godine, izdanoj od strane 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, predviđen je zahvat u 

prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 3. skupine, odnosno gradnja 

dijela Kolodvorske ulice u Gospodarsko – proizvodnoj zoni Lug u Ozlju na području k.o. Ozalj. Predmet 

postupka osiguranja dokaza su, među ostalim, nekretnine pod oznakama kč.br. 940/2, 940/3, 941/2, 

942/2, 719/2 i 938/2, sve k.o. Ozalj, koje su vlasništvu, suvlasništvu ili faktičnom vlasništvu zamjenika 
gradonačelnice Grada Ozlja Stjepana Basara. Za navedene nekretnine nadležni Ured državne uprave 

imenovao je vještaka, koji je sačinio procjembene elaborate sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju 

naknade (NN 74/14, 69/17), Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Pravilniku o metodama 

procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15) i dr. važećim propisima. S obzirom da je Stjepan Basar dana 8. 

lipnja 2017. godine izabran na dužnost Zamjenika gradonačelnice Grada Ozlja, a radi se o projektu iznimne 

važnosti za Grad Ozalj te su vrlo kratki rokovi u kojima je potrebno riješiti sve imovinsko-pravne odnose sa 



vlasnicima, sukladno čl. 6. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN 48/13, 57/15), od Povjerenstva za 

odlučivanje o sukobu interesa je zatraženo mišljenje o načinu postupanja u cilju izbjegavanja sukoba 

interesa. Dana 18. kolovoza 2017. godine zaprimljeno je Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 

interesa Broj: 711-I-1126-M-144/17-02-18 od 12. srpnja 2017., iz kojeg proizlazi da, u situaciji u kojoj je 

prije stupanja na dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Ozlja, Grad Ozalj pred nadležnim Uredom 
državne uprave u Karlovačkoj županiji pokrenuo postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti 

nekretnina u k.o. Ozalj radi gradnje nerazvrstane ceste sukladno prethodno donesenom Urbanističkom 

planu uređenja, a među kojim se nekretninama nalaze i nekretnine u vlasništvu ili suvlasništvu zamjenika 

gradonačelnika, sporazumno određivanje naknade tržišne vrijednosti nekretnina u skladu s prethodno 

provedenim vještačenjem, u smislu odredbi Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17), 

samo po sebi ne predstavlja povredu odredbi ZSSI.  Sukladno toč. II. Mišljenja zamjenik gradonačelnika je 
gradonačelnici i Gradskom vijeću uputio obavijest, u cilju učinkovitog izbjegavanja sukoba interesa, 

očuvanja integriteta i vjerodostojnosti te otklanjanja svake sumnje da je položaj dužnosnika iskoristio za 

osobni probitak, o okolnosti da su neke od nekretnina, a koje se predlažu izvlastiti u korist Grada Ozlja, u 

njegovu vlasništvu, odnosno suvlasništvu, kao i o tržišnoj vrijednosti predmetnih nekretnina koja će se 

utvrditi sporazumom, radi davanja prethodnog odobrenja Gradskog vijeća Grada Ozlja. 
Ujedno je napomenula je da je na sjednici nazočan i gospodin Ivan Žuvela koji je radio procjembene 

elaborate, te da ako dodatnih pitanja za njega rado će odgovoriti i pojasniti.  

Rasprava: - 

Kristina Bakin Mlačak je upitala da li je prema Zakonu o izvlaštenju nužna procjena vještaka ili je dovoljna 

procjena Porezne uprave.  

Sanja Mikšić je odgovorila da je sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade nalaz i mišljenje ili 
procjena ovlaštenog vještaka, sačinjena u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, 

preduvjet za pokretanje postupka izvlaštenja. Također je navela da je vezano za procjenu nekretnina 

doneseno niz zakonskih i podzakonskih akata, kao što su Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i drugi 

razni pravilnici koji se primjenjuju kod izrade procjena. Ured državne uprave kao nadležno tijelo imenovao je 

vještaka, koji je sačinio procjenu i za sve ostale nekretnine koje su potrebne za izgradnju Kolodvorske ceste. 
Procjena porezne uprave nije prihvatljiva u postupcima izvlaštenja jer je preopćenita i odnosi se na širi krug 

nekretnina na području neke katastarske općine, a ne uzima vrijednost pojedinačne nekretnine.  

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Donosi se zaključak o davanju suglasnosti za sporazumno rješavanje pitanja      
                 stjecanja vlasništva zemljišta u k.o. Ozalj 

 

PAUZA: 10 minuta 
 

 

Točka 8. 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO 

 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  

Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

Miroslav Cigić je obrazložio točku dnevnog reda.  
Kazao je da se sastao Odbor za izbor i imenovanje te predložio slijedeće članove u Odbor za gospodarski 

razvoj i poduzetništvo:  

1. Ivan Podvorac – za predsjednika, 

2. Dražen Mataković – za člana, 

3. Ivan Vrbanek - za člana, 

4. Mario Ilijanić Bakale – za člana. 
5. Dalibor Bradica – za člana. 

Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj i poduzetništvo. 

  
Točka 9. 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA  

ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA 

 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  

Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 
Miroslav Cigić je obrazložio točku dnevnog reda.  

Kazao je da se sastao Odbor za izbor i imenovanje te predložio slijedeće članove u Odbor za prostorno 

uređenje, promet i zaštitu okoliša: 

1. Ivan Čupor – za predsjednika, 

2. Jelena Juran – za članicu, 
3. Alen Pečaver - za člana, 



4. Anđelko Vuljanić – za člana, 

5. Ivana Jandri – za članicu. 

Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj i poduzetništvo. 
  

Točka 10. 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA SPORT 

 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  

Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 
Miroslav Cigić je obrazložio točku dnevnog reda.  

Kazao je da se sastao Odbor za izbor i imenovanje te predložio slijedeće članove u Odbor za šport: 

1. Josip Broz  – za predsjednika, 

2. Jelena Guštin – za članicu, 

3. Tomislav Starešina - za člana, 
4. Đovani Klanfar – za člana, 

5. Robert Podvorac – za člana. 

Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za šport 

 
Točka 11. 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA UMIROVLJENIKE 

 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  

Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 
Miroslav Cigić je obrazložio točku dnevnog reda.  

Kazao je da se sastao Odbor za izbor i imenovanje te predložio slijedeće članove u Odbor za umirovljenike: 

1. Ljubica Mojčec – za predsjednicu, 

2. Dragica Brajković – za članicu, 

3. Albert Mihalić - za člana, 

4. Anka Kozjan – za članicu, 
5. Nevia Čudina – za članicu. 

Rasprava: - 

Andrija Latin je upitao kakav je to demokratski izbor u omjeru članova.  

Predsjednik vijeća je naveo da se sastao Odbor za izbor i imenovanja, koji je jednoglasno donio zaključak da 

se ovakav prijedlog uputi Vijeću. 
Usvajanje: 13 ZA, 1 protiv  

Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za umirovljenike.  

 

Točka 12. 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  

Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

Miroslav Cigić je obrazložio točku dnevnog reda.  

Kazao je da se sastao Odbor za izbor i imenovanje te predložio slijedeće članove u Odbor za dodjelu javnih 

priznanja: 
1. Martina Lovrinić – za predsjednicu, 

2. Mijo Kirinčić – za članicu, 

3. Dražen Bartolac - za člana, 

4. Mirjana Marković – za članicu, 

5. Željko Pilat – za člana. 

Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja  

 

Točka 13. 

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA  
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ 

 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  

Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

Miroslav Cigić je obrazložio točku dnevnog reda navodeći da je Nada Diković podnijela dana 28. lipnja 

2017. godine molbu za izuzimanje iz Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj budući da iz osobnih 



razloga nije u mogućnosti obavljati navedenu dužnost. Dana 29. kolovoza 2017. godine zaprimljena je i 

neopoziva ostavka Dubravke Sučec na mjesto člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj. Člankom 

34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13) propisano je da dječjim vrtićem 

upravlja upravno vijeće, koje ima od 3 do 7 članova. Najmanje polovicu članova upravnog vijeća imenuje 

osnivač iz reda javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali članovi 
upravnog vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića. Sastav i 

broj članova upravnog vijeća, način izbora, odnosno imenovanja njegovih članova, način rada i donošenja 

odluka utvrđuje se aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića. Člankom 27. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić 

Ozalj propisano je da vrtićom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova. Tri člana Upravnog vijeća 

imenuje Gradsko vijeće iz redova javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga i 

jedan član se bira iz reda odgojitelja i stručnih suradnika. Član Upravnog vijeća ne može biti osoba kojoj je 
oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se 

djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija iz domene zaštite od 

obiteljskog nasilja. Članovi Upravnog vijeća imenuju se, odnosno biraju na četiri godine i mogu biti ponovno 

imenovani. Kod kandidiranja i izbora treba voditi računa o ravnomjernoj spolnoj zastupljenosti. Člankom 

29. Statuta propisano je da o imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće, osnivač izvješćuje Vrtić 
pisanim putem. Dana 30. kolovoza 2017. godine sastao je Odbor za izbor i imenovanja, koji je predložio 

razrješenje članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Nade Diković i Dubravke Sučec i imenovanje Hrvoja 

Zoretića i Martine Lovrinić za nove članove, a do isteka mandata ovog Upravnog vijeća. Slijedom navedenog, 

predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje rješenja kao u prijedlogu.  

Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 
Zaključak: Donosi se Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

                 Zvončić Ozalj 

 

Točka 14. 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA  
UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ 

 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  

Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

Miroslav Cigić je obrazložio točku dnevnog reda.  

Kazao je da se sastao Odbor za izbor i imenovanje, te predložio da se u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić 
Ozalj imenuju slijedeći članovi: 

 

1. HRVOJE ZORETIĆ, Zajačko Selo 3B 

2. MARTINA LOVRINIĆ, Svetičko Hrašće 55. 

Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Donosi se Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

                Zvončić Ozalj 

 

Točka 15. 

ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I 

NAČINU RADA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA  - OZALJ 

Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Stjepan Bezjak – v.d. ravnatelj POU 

Stjepan Bezjak je obrazložio točku dnevnog reda navodeći da je člankom 54. Zakona o ustanovama 

(''Narodne novine'' broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) propisano da statut ustanove donosi upravno vijeće 

uz suglasnost osnivača ustanove ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno. Druge opće 

akte ustanove donosi upravno vijeće ako zakonom ili statutom ustanove nije propisano da ih donosi 

ravnatelj ili stručno vijeće. Budući da je člankom 41. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – 

Ozalj propisano da Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, donosi ravnatelj uz prethodnu 
suglasnost osnivača, radi usklađivanja sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, predlaže se 

Gradskom vijeću davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog 

učilišta Katarina Zrinska – Ozalj kao u prijedlogu. 

  
Rasprava: - 

Usvajanje: 13 ZA, 1 suzdržan  

Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o     

                 unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina     

                 Zrinska  - Ozalj 
 

 



Točka 16. 

ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA II. IZMJENE I DOPUNE  

STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA  - OZALJ 

 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak – v.d. ravnatelj POU 

Stjepan Bezjak je obrazložio točku dnevnog reda. Budući da je člankom 41. Statuta Pučkog otvorenog 

učilišta Katarina Zrinska – Ozalj propisano da Statut donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost osnivača, 

radi usklađivanja sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, predlaže se Gradskom vijeću davanje 

suglasnosti na II. izmjene i dopune Statuta PUO Katarina Zrinska – Ozalj kao u prijedlogu. 

Rasprava: - 
Usvajanje: 13 za, 1 suzdržan  

Zaključak: Donosi se: Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune  

                  Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj 

  

Točka 17. 

ZAKLJUČAK O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA  

U OPĆOJ UPORABI NA KČ.BR. 1687/2 K.O. VRHOVAC 

 

Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

Lidija Bošnjak je obrazložila točku dnevnog reda navodeći da je Kadak Damir iz Vrhovca 49  podnio je 

zahtjev za ukidanjem svojstva javnog dobra na dijelu kčbr. 1687 put poljski u Kadeki, upisane u zk.ul.br. 

623 k.o. Vrhovac, vlasništvo Grada Ozlja – javno dobro u općoj uporabi. Na temelju zahtjeva za provedbu 
parcelacije, koji je izradila geodetska tvrtka GEOEFEKT d.o.o. Ozalj izvršena je parcelacija kčbr. 1687 k.o. 

Vrhovac na kčbr. 1687/1 i 1687/2. Postignuta je suglasnost da bi kč.br. 1687/2 dvorište put površine 86 

m2 (koja je sastavni dio okućnice predlagatelja Kadak Damira, tj. naslanja se na građevnu parcelu kčbr. 

190/1) nakon ukidanja svojstva javnog dobra i upisa Grada Ozlja, pripala u vlasništvo predlagatelja, a kčbr. 

1687/1 put površine 1450 m2  bi  zadržala svojstvo javnog dobra. 
Predlagatelj bi time, uz naknadu kupoprodajne cijene, izvršio oformljenje svoje građevne parcele, a Grad 

Ozalj bi zadržao svojsto javnog dobra na  kčbr. 1687/1, gdje se vrši funkcija prolaza i provoza. 

Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Donosi se Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na  

                 kč.br. 1687/2 k.o. Vrhovac 
 

 

Točka 18. 

ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE RAZRJEŠENJA I IMENOVANJA  

ČLANOVA SKUPŠTINE KOMUNALNOG OZALJ D.O.O. 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

Lidija Bošnjak je obrazložila točku dnevnog reda.  

Člankom 48. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) propisano je da gradonačelnik imenuje i 
razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih 

ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona (koje su 

od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave), osim ako posebnim zakonom 

nije drugačije određeno. Sukladno čl. 43. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 - 

pročišćeni tekst), gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada Ozlja u tijelima javnih ustanova i 
ustanova kojih je osnivač Grad Ozalj, trgovačkih društava u kojima Grad Ozalj ima udjele ili dionice i drugih 

pravnih osoba kojih je Grad Ozalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Gradonačelnik 

dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i ista se 

objavljuje  u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja. 

Rasprava: - 

Zaključak: Donosi se Zaključak o primanju na znanje razrješenja i imenovanja članova  
                 Skupštine Komunalnog Ozalj d.o.o.  

 

Točka 19. 

ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE RAZRJEŠENJA I IMENOVANJA ČLANOVA  

NADZORNOG ODBORA KOMUNALNOG OZALJ D.O.O. 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 



Lidija Bošnjak je obrazložila točku dnevnog reda.  

Člankom 48. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) propisano je da gradonačelnik imenuje i 

razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih 

ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona (koje su 
od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,  osim ako posebnim zakonom 

nije drugačije određeno, 

Sukladno čl.  43. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja” br.5/09, 1/13 i 2/13), imenuje i 

razrješava predstavnike Grada Ozlja u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Ozalj, 

trgovačkih društava u kojima Grad Ozalj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Ozalj 

osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i 
razrješenju Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i ista se objavljuje  u „Službenom 

glasniku“ Grada Ozlja. 

Rasprava: - 

Zaključak: Donosi se Zaključak o primanju na znanje razrješenja i imenovanja članova  

                 Nadzornog odbora Komunalnog Ozalj d.o.o. 
 

Točka 20. 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA  

SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 

 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje obrazložio je toč. 20 dnevnog reda 

navodeći da je Odbor za izbor i imenovanje pokrenuo postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Ozlja Javnim pozivom za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Ozlja. Javni poziv objavljen je dana 11. kolovoza 2017. godine na službenoj internetskoj 

stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, a pisane i obrazložene kandidature podnosile su se u roku 15 dana od 
dana objave javnog poziva. Savjet mladih Grada Ozlja ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika 

predsjednika. U Javnom pozivu navedeno je da se za člana Savjeta i zamjenika člana može kandidirati i biti 

birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Ozlja koja u trenutku podnošenja 

kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu 

istovremeno biti vijećnici Gradskoga vijeća Grada Ozlja. 

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Ozlja i njihove zamjenike mogu predložiti, pod uvjetom da 
imaju sjedište na području Grada Ozlja, udruge koje rade s mladima i za mlade, pomladci političkih 

stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih. 

Predlagatelji su bili dužni uz kandidaturu dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidat ispunjava 

uvjete iz točke III. ovog poziva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili uvjerenje o prebivalištu ili 

boravištu kandidata), te dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke IV. ovog 
poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra), a uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti 

popis najmanje 20 mladih koji ističu kandidaturu. Na javni poziv u ostavljenom roku pristiglo je ukupno 9 

kandidatura. Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je da zamjenik kandidata Željko Juriša, rođ. 15.11.1986., 

Jaškovo 18A, predložen od strane Mladeži HDZ Ozalj, ne ispunjava formalni uvjet budući da u trenutku 

podnošenja kandidature ima navršenih 30 godina, dok ostalih 8 kandidatura ispunjavaju sve formalne 

uvjete, prema abecednom redu kandidata: 

1. Kandidat: MARTINA BENKOVIĆ, rođ. 7.3.1994., Obrež Vivodinski 27 

Zamjenik kandidata: ŽELJKA KRULJAC, rođ. 8.12.1994.,Hodinci 13    

Predlagatelj: KUD VIVODINA, Vivodina 7 

 

2. Kandidat: MARINA BLAŽUN, rođ. 8.5.1992., Kolodvorski odvojak 9 

Zamjenik kandidata: NIKOLINA ČULIG, rođ. 16.3.1996., Vrhovac 20  

Predlagatelj: FORUM MLADIH SDP OZALJ, Kurilovac 9A 

 

3. Kandidat: IGOR GRGIĆ, rođ. 29.7.1995., Kaptol 1 

Zamjenik kandidata: DINO KLANFAR, rođ. 9.10.1995., Kurilovac 17  

Predlagatelj: FORUM MLADIH SDP OZALJ, Kurilovac 9A 

 

4. Kandidat: KATARINA GUŠTIN, rođ. 24.3.1989., Vrškovac 16 

Zamjenik kandidata: ANA BRAJKOVIĆ, rođ. 10.10.1990., Zorkovac Vivodinski 5 

Predlagatelj: MLADEŽ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ 

 

5. Kandidat: MARTINA LOVRINIĆ, rođ. 14.6.1989., Svetičko Hrašće 55 

Zamjenik kandidata: MATIJA LOVRINIĆ, rođ. 17.6.1993., Svetičko Hrašće 55 

Predlagatelj: MLADEŽ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ 

 

http://www.ozalj.hr/


6. Kandidat: MARINA MIHALIĆ, rođ. 5.1.1989., Gornje Pokupje 37A 

Zamjenik kandidata: INES JALŠEVAC, rođ. 25.10.1992., Karlovačka cesta 1 

Predlagatelj: MLADEŽ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ 
 

7. Kandidat: STELLA ŠIMUNIĆ, rođ. 22.12.1993., N. Š. Zrinskog 18 

Zamjenik kandidata: JOSIP CERJAK, rođ. 21.6.1989., Zorkovac 19A 

Predlagatelj: NEFORMALNA SKUPINA MLADIH 
 

8. Kandidat: HRVOJE ZORETIĆ, rođ. 28.7.1989., Zajačko Selo 3B 

Zamjenik kandidata: JELENA JURAN, rođ. 20.12.1989., Polje Ozaljsko 96D    

Predlagatelj: MLADEŽ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ 
 

Temeljem navedenog, Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je Popis važećih kandidatura za članove 

zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ozlja, koji je uz izvješće dostavljen Gradskom vijeću i objavljen na 

web stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr. 

Branko Zoretić je kazao da je danas zaprimljen dopis Foruma mladih SDP-a Ozalj kojim se povlače 
kandidature za Igora Grgić i Dinu Klanfara. S obzirom da Savjet mladih Grada Ozlja broji 7 članova, a bilo 

je 8 prijedloga, s ovim povlačenjem kandidature ostaje 7 prijedloga i nema potrebe za tajnim glasanjem, iako 

su glasački listići pripremljeni. 

Rasprava:  

Dino Šekerović je kazao da mu je drago da je sada situacija jasna i da ne treba ići na tajno glasanje, ali 

isto tako mu je i žao da kao vijećnici u materijalima nisu dobili životopise i motivacijska pisma kandidata. 
Vidjelo bi se kakve imaju referencije i mogli bi lakše glasati da je do njega došlo. Volio bi da u praksu uđe za 

ubuduće da vijećnici biraju po ključu da li je netko kompetentan ili nije a ne da se svodi na to tko ima 

većinu, a tko nema jer biramo mlade ljude u Savjet mladih koji bi trebao biti totalno apolitičan. 

Lidija Bošnjak je kazala da je procedura odrađena sukladno Zakonu o savjetu mladih, kojim je u čl. 10. st. 

5. propisano da, nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih, radno tijelo 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave navedeno u odluci o osnivanju savjeta mladih, obavlja 

provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, 

sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri 

formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se predstavničkom tijelu te se objavljuju na 
mrežnim stranicama grada. Odbor za izbor i imenovanje je tijelo koje je odradilo svoj posao, a svi članovi 

uredno su zaprimili sve prijave i životopise svih kandidata. Postoji točno određena procedura koja je 

odrađena, a javna objava svih podataka svih kandidata bilo bi kršenje zaštite osobnih podataka. 

Glasanje o prijedlogu predsjednika vijeća da se glasa javno. 
JEDNOGLASNO.  

Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO 

Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih  

                Grada Ozlja     
 

U Savjet mladih Grada Ozlja na razdoblje od 3 godine izabrani su: 

 

1. MARTINA BENKOVIĆ – za članicu, 

Željka Kruljac – za zamjenicu članice;  

2. MARINA BLAŽUN – za članicu, 
Nikolina Čulig – za zamjenicu članice;  

3. KATARINA GUŠTIN – za članicu, 

Ana Brajković – za zamjenicu članice; 

4. MARTINA LOVRINIĆ – za članicu, 

Matija Lovrinić – za zamjenika članice; 
5. MARINA MIHALIĆ – za članicu, 

Ines Jalševac – za zamjenicu članice; 

6. STELLA ŠIMUNIĆ – za članicu, 

Josip Cerjak – za zamjenika članice; 

7. HRVOJE ZORETIĆ – za člana, 

Jelena Juran – za zamjenicu člana.    
 

Predsjednik gradskog vijeća upoznao je vijećnike sa obukom gradskih vijećnika koju organizira Udruga 

gradova. Obuka je namijenjena članovima županijskih, gradskih i općinskih savjeta mladih, predstavnicima 

izvršnih i predstavničkih vlasti, stručnih službi, organizacijama mladih i za mlade, kao i zainteresiranim 

pojedincima. Obuka će se održati dana 16.09.2017. godine (subota) s početkom u 09,00 sati u gradskoj 
vijećnici i traje do 15,00 sati.  

 

http://www.ozalj.hr/


Budući je dnevni red iscrpljen, rad sjednice završen je u 19,36 sati.  
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