SKRAĆENI ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 19. lipnja 2020. godine s početkom u 14,00 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Bakarić Stjepan, Basar Gordana, Benković Ivica, Broz Josip, Čupor
Ivan, Guštin Boris, Kalčić Igor, Latin Andrija, Rendulić Marina,
Šimunić Irena, Vergot Damir, Zoretić Stjepan.
ODSUTNI: Bakin-Mlačak Kristina, Grgić Igor, Tomak Marković Ivana
NAZOČNI:
 Gordana Lipšinić – gradonačelnica
 Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
 Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
 Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
 Biserka Vranić - županijska vijećnica
 Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o.
 Miroslav Cigić – direktor Azelija eko d.o.o.
 Vesna Novosel – ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
 Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj
 Bogdan Bošnjak – ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
 Darko Til – nasljednik Kurije Trešćerovac
 Matija Dorić – odvjetnik
 novinari
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 14,00 sati
Sjednicu Gradskog vijeća otvorio je Stjepan Zoretić, predsjednik Gradskog vijeća.
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 12 vijećnika, te da sjednica može
započeti.
Predložio je da se minutom šutnje oda počast bivšoj gradskoj vijećnici, podpredsjednici
Gradskog vijeća, predsjednici HSS Ogranak Ozalj i predsjednici Odbora za poljoprivredu i
šumarstvo gospođi Jasminki Tkalac koja nas je iznenada napustila.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je dnevni red na raspravu i Usvajanje.
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RED

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća
Odluka o raspodjeli rezultata
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu
Odluka o I. izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu za
2020. godinu
7. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za
2020.godinu
8. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa u 2020. godini
9. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u
2020. godini
10. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2020. godini
11. I. Izmjene i dopune Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području
Grada Ozlja za 2020. godinu

12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za upis djece u Dječji vrtić Zvončić
Ozalj za pedagošku 2020./2021. godinu
13. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
14. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2019. godinu
15. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za poljoprivredu i šumarstvo
16. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za poljoprivredu i šumarstvo
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana
Belostenca Ozalj za 2019. godinu
18. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Statuta Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj
19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj
20. Zaključak o ponovnom raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj
21. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda
u Karlovcu
22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih
poslova
23. Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Grada Ozlja
24. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Ozlja za razdoblje od
2021. do 2030. godine
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga za Grad Ozalj
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Predsjednik vijeća dao je riječ gospodinu Darku Tilu i njegovom odvjetniku gospodinu
Matiji Doriću da upoznaju vijećnike sa postupkom povrata imovine Kurije Trešćerovac.
Gospodin Matija Dorić ukratko je upoznao nazočne sa postupkom povrata imovine u
Trešćerovcu gdje je Darko Til pravni sljednik gospođe Ene Prpić koja je stavila zahtjev za
povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Gospodin Darko
Til je univerzalni sukcesor imenovane gospođe i on je nasljednik predlagatelja. Grad Ozalj
je vlasnik u zemljišnim knjigama Kurije u Trešćerovcu i prema zakonu je i obveznik
naknade prilikom povrata imovine. Prije nekoliko tjedana je bilo gotovo jedno vještačenje
kada su na očevidu bili timovi Grada Ozlja, punomoćnici i gospođa vještak, kada je na licu
mjesta provedeno vještačenje i bilo je potrebno utvrditi što je od imovine bilo izgrađeno na
zemljištu prilikom oduzimanja i što je nakon tih godina izgrađeno. Vještačenje je gotovo i u
tom vještačenju su utvrđeni suvlasnički omjeri. U ovom trenutku teku određeni rokovi da
se Grad Ozalj kao obveznik naknade i oni kao predlagatelji očituju o tom nalazu a
intencija gospodina Tila je da jednom nagodbom postignemo rješenje povrata imovine na
način da se utvrde suvlasnički omjeri na predmetnom zemljištu i da postanemo
javnoprivatni partneri u daljnjem razvoju socijalnih djelatnosti u Gradu Ozlju gdje će
gospodin Til dati svoj veliki doprinos i staviti te objekte koji će njemu biti dodijeljeni u
segmentu jedne takove nagodbe u punu funkciju grada Ozlja i socijale koja se sada tamo i
razvija. U tome segmentu bi oni predložili da jedan vještak geodetske struke sa njima
izađe na lice mjesta jer se radi o površini zemljišta koja je velika, o većem broju objekata i
točno je moguće izvršiti podjelu prema određenim suvlasničkim omjerima i onda sukladno
toj tehničkoj struci postignemo određenu nagodbu. Obzirom da se radi o disponiranju sa
znatnom imovinom i koja je u vlasništvu Grada Ozlja neophodno je potrebno da i cijelo
Gradsko vijeće bude upoznato sa tim projektom. Gospodin Til bi također rado rekao par

riječi koje se tiču cijele povijesti u odnosu na Bana Tomašića i njegovu viziju tog projekta
ali bit stvari je da se napravi javnoprivatno partnerstvo i željeli bi što prije zgotoviti projekt
kako bi mogli aplicirati fondovima Europske unije jer je ovakva vrsta socijalnih projekata
sada u nadolasku u Europskoj uniji i postoje sredstva koja će biti u narednom periodu
dostupna i šteta bi bilo ne iskoristiti ih za boljitak Grada Ozlja i cijele regije.
Gospodin Darko Til je pozdravio nazočne i zahvalio se na mogućnosti da se obrati
Gradskom vijeću. Odvjetnik je prezentirao pravnu stranu a on će prezentirati onu drugu.
Kao univerzalni slijednik obitelji Prpić a po tome on vuče neka prava u odnosu na
vlasništvo nad plemićkim dobrom Trešćerovac koje je u neprekinutom sljedu još od Bana
Nikole plemenitog Tomašića preko obitelji Prpić, pa evo sad preko obitelji Til, uz to vodi
jednu Udrugu, odnosno Zakladu za promicanje hrvatske političke povijesti Neda Prpić
Gabrišek. Osim što je preuzeo neka prava, preuzeo je i obavezu da ovu imovinu koja sada
nije u funkciji privede u funkciju na način da bude primjerena i primjer drugima, da bude
na neki način imovina koja vuče zajednicu kao što je to bila u doba kad je bila plemićko
dobro. Dakle određene infrastrukturne stvari kao što je bila splav i ostalo, bili su na
upotrebu i korisnicma tih objekata a isto tako i selu Trešćerovac i svima. U vlasništvu ima
i 13 hektara šuma sa druge strane Kupe u Mirkopolju. Radi se o jednom višeplemićkom
dobru i iako nije rođen u ovom kraju on je tu prisutan od svoje 20-te godine. Zna puno o
tome, u svojoj kući u Zagrebu ima puno predmeta i puno stvari i knjiga koje su došle sa
ovog imanja u trenutku i nakon konfiskacije. Razmišljanja su išla u tom smjeru da
sporazumno riješimo neki naš pravni status, da cijeli objekt kao neki kompleks
impliciramo u neki određeni fond europske unije i da cijelu ideju razvijamo u tri smjera.
Jedan je da se njegovoj udruzi i zakladi omogući da tu ima jednu prostoriju koja bi bila
neka vrsta spomen sobe, gradu na raspolaganju u određenim prilikama i prigodama gdje
bi smjestili i vratili natrag na mjesto predmete koji tu i spadaju. Da se napravi centar koji
bi bio podsjetnik na važnost ozaljskog kraja i nas svih. Time bi podsjetili na bivše vlasnike:
na profesora državnog prava Tomašića i na kraju krajeva na seljačku stranku gdje je
Vlatko Maček kao predsjednik banovine tu puno boravio. Drugi aspekt bi bio taj s obzirom
da je korisnik socijalna ustanova, koja koristi okolne čestice da se zajedno osmisli sadržaj
i da se tu odvijaju određene aktivnosti koje bi bile ne samo lokalnog značaja već i u
europskom vrhu. Vizija je napraviti jedan iskorak koji bi bio primjer ne samo gradu nego i
šire, Treći aspekt je turistički. Gospodin Til je više od 10 godina u Ministarstvu turizma
gdje se bavi projektima i htio bi da ova točka bude na neki način uz druge stvari koje
imamo u Ozlju jedna poluga kojom bi u turističkom smislu pomaknuli atraktivnost
destinacije prema gore uz Kupu i sa svim tim sadržajima. To su njihova razmišljanja s
obzirom da su fondovi još jedno kratko određeno vrijeme na raspolaganju. Drže da uz
jedan naš zajednički dogovor i sporazum koji će naši odvjetnički timovi staviti u formu
ovisi o njemu i ljudima koji vode Grad da li ćemo smoći snage da takav jedan projekt
izguramo brzo ili nikako.
Gradonačelnica se zahvalila gostima. Podsjetila je vijećnike na 2019. godinu kada je na
vijeću bila informacija što Grad poduzima vezano uz Trešćerovac. Dok je tamo djelovao
Centar za rehabilitaciju, kasnije Centar za pružanje usluga u zajednici, oni su obavljali
svoju djelatnost. Nakon što su oni izišli iz Trešćerovca, ta je nekretnina trebala otići u
državno vlasništvo. To je bio slijedeći logičan korak. Budući da je imala informaciju da je
Grad Ozalj 2007. godine darovao taj prostor Centru Jaškovo, bilo je sasvim logično da
Grad Ozalj traži Centar da to vrati Gradu s obzirom da tamo više ne obavlja djelatnost. To
se napravilo Ugovorom o darovanju iz siječnja 2019. godine. Tada je informirala vijećnike
da postoji zabilježba o pokrenutom postupku radi povrata oduzete imovine. Bili smo
svjesni da ulazimo u priču koja nije do kraja čista. Imali smo jedan radni sastanak u
gradu na kojem su i odvjetnik gospodina Tila koji traži povrat imovine i naš odvjetnički
ured koji nam pomaže i zastupa nas, razgovorali uopće koje su naše gradske mogućnosti.
Slobodnom procjenom i u poslovnim knjigama Centra, nekretnina se vodi kao vrijednost
od 2 milijuna kuna. Oba odvjetnička tima nas uvjeravaju da Grad Ozalj na niti jedan
način ne može izbjeći povrat te imovine gospodinu Tilu, ali mi smo ovim darovnim

ugovorom i time što smo postali vlasnici te nekretnine stekli pregovaračku poziciju u kojoj
sa gospodinom Tilom idemo razgovarati kako ćemo to riješiti. Srećom pa na drugoj strani
imamo čovjeka koji želi razgovarati i ne moramo ulaziti u nikakav sudski proces niti
dokazivanje što je 1947. godine oduzeto, a koliko to vrijedi danas. Ideja je da se oko toga
dogovorimo da bi se ta nekretnina u budućnosti koristila na dobro zajednice. U tom
smjeru je i razgovor započet. Drži da je ona kao gradonačelnica sa gradskim timom dužna
obavijestiti vijećnike o početku pregovora i to se upavo danas i čini. Počinjemo razgovore
kako i što će se s tom nekretninom događati. Svaka sugestija, svako razmišljanje, svaka
primjedba na ovu temu je dobrodošla.
Gospodin Darko Til i odvjetnik Matija Dorić napustili su sjednicu u 14,19 sati.
Stjepan Bakarić je pozdravio nazočne. Kazao je da je svojevremeno govoreno o nastavku
nogostupa prema Podbrežju. Vidi da se ovih dana asfaltira cesta a nogostup se nije počeo
graditi. Zanima ga zašto se to neće napraviti u sklopu ovih započetih radova. Drugo
pitanje odnosi se na javnu rasvjetu. Rekonstrukcija jednog dijela javne rasvjete prekinuta
je zbog nesporazuma. Interesira ga gdje je stalo.
Vesna Cvijak je kazala da pretpostavlja da se misli na dio nogostupa od završetka
nogostupa u Zajačkom selu do križanja. Odgovorila je da su to dvije odvojene stvari
obzirom da se jedno odnosi na naselje Zajačko selo a Podbrežje je u planu kao rješavanje
nogostupa u naselju Podbrežje. Prvo je prošle godine napravljen upis ceste kada je dobiven
koridor u koji se može smjestiti nogostup i zatražili smo ponude vezano za procjenu
troškova projektiranja nogostupa Podbrežje. To je ono što je odrađeno za Podbrežje. Što se
tiče ovog dijela od završetka nogostupa u Zajačkom selu do skretanja prema Vrhovcu taj
dio nema građevinsku dozvolu. Mi smo naručili glavni projekt i geodetske podloge i sada
smo u fazi usklađivanja da vidimo možemo li ići odmah po građevinsku dozvolu zbog
širine koridora i imovinsko pravnih odnosa ili moramo ići na lokacijsku dozvolu. U tijeku
je izrada projektne dokumentacije. Što se tiče javne rasvjete postupak modernizacije dijela
javne rasvjete na području Grada Ozlja je poništen iz razloga što niti jedan od ponuđača
nije zadovoljio uvjete natječaja. Natječaj je poništen i sada pripremamo dokumentaciju za
nabavu na malo drugačiji način i to da više neće biti u nabavi i projektiranje i izrada, tj.
postavljanje te projektne dokumentacije, nego idemo sami u izradu projekta i onda prema
tom projektu raspisujemo novu nabavu. Biti će slično ali malo drugačije jer ćemo imati
malo više ulaznih podataka i lakše ćemo pripremiti dokumentaciju za nabavu da nam se
više ne dogodi da dobijemo dva ponuditelja koji neće zadovoljiti uvjete koje smo tražili.
Gradonačelnica je odgovorila da što se tiče javne rasvjete natječaj nije zadovoljio. Nisu
zadovoljeni uvjeti i nismo mogli nikoga izabrati.
Što se tiče nogostupa Zajačko selo, kad se napravi projekt radit ćemo nogostup jer
nogostup uz županijsku cestu ne možemo raditi bez projekta.
Gordana Basar je pozdravila nazočne. Što se tiče oborinske odvodnje i asfaltiranja dijela
ulice spoj Augusta Šenoe sa Kolodvorskom ulicom u duljini 600 metara asfalta nema
cestovnog jarka tako da se stanovnici ulice A.Šenoe žale da pri svakom padanju kiše imaju
poplavljena dvorišta. Moli Grad što se može po tom pitanju učiniti. Drugo pitanje je sa
pozicije ravnateljice škole, a to su stepenice kroz šumu. Puno je puta bilo postavljano isto
pitanje na Gradskom vijeću, međutim još uvijek stoje znakovi zabrane i bilo bi dobro
izvjestiti vijećnike u kojoj je to fazi. Treće pitanje odnosi se na gornji Ozalj. Što je dalje sa
rušenjem zgrada koje su otkupljene i kada bi to moglo doći na red. U nedjelju će biti
Vidovsko proštenje, biti će gužva, a možda se je to moglo već riješiti na opće zadovoljstvo
svih nas.
Vesna Cvijak je odgovorila vezano za spoj ulice Kolodvorski odvojak i A. Šenoe. Trenutno
tamo ima par sto metara makadamske ceste koja je ostala nespojena, međutim radi se o
tome da se dio spoja treba spojiti sa pristupnom cestom prema NK Zrinski prema igralištu

za što je u urbanističkom planu predviđeno spajanje. Imamo u planu lokacijskom
dozvolom ići u parcelaciju i otkup zemljišta da se ta prometnica formira zajedno sa tim
jednim dijelom gdje su se u međuvremenu sagradile obiteljske kuće. Probat ćemo
maksimalno ubrzati da se u kompletu to riješi dozvolom. Vezano za problem oborinske
odvodnje u ulici A.Šenoe imamo napravljeno idejno rješenje koje smo naručili od
Vodoprivrede Karlovac. Imali smo jedan razgovor sa njima vezano za dostavu ponude za
izradu glavnog projekta s obzirom da po idejnom projektu ne možemo ići na izvođenje tih
radova. Došla je ponuda za izradu glavnog projekta u iznosu oko 65 tisuća kuna. Imamo
pripremljen popis osoba s kojima moramo razgovarati s obzirom da taj oborinski kanal ide
većim dijelom po privatnim parcelama. Rješenje je pronađeno, samo trebamo još riješiti
projektnu dokumentaciju i nada se da će u toku ove godine to sve biti gotovo. Što se tiče
drugog pitanja vezano uz stepenice prema školi danas prije sjednice vijećnicima je
dostavljena zadnja informacija vezana za status tog projekta. Što se tiče rušenja zgrada u
gornjem Ozlju bili smo pred desetak dana u Hrvatskim cestama gdje je rečeno, obzirom da
su Hrvatske ceste financirale projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju državne ceste
DC 228 i zajedno s njima i projekt rušenja tog objekta, oni su izrazili spremnost da se
uključe u financiranje radova, odnosno izvođenja rušenja tog objekta jer se to smatra
sastavnim dijelom projekta rekonstrukcije državne ceste DC 228. Čekamo povratnu
informaciju kako bi oni to mogli staviti u svoj plan rada za ovu godinu, tako da bi Grad
Ozalj bio bez troškova vezano za uklanjanje te zgrade.
Marina Rendulić je pozdravila nazočne, te upitala kakvi su radovi trenutno u etno
naselju.
Stjepan Bezjak je pozdravio prisutne. Nakon što je okrupljena ribička parcela, a Grad
Ozalj otkupio od ŠRD, krenulo se sa uređenjem te parcele. Tamo je godinama bilo
odlagalište građevinskog otpada. Trenutno se radi o zemljanim radovima gdje se priprema
parcela za preseljenje postojećih objekata koji na terenu čekaju da ih preselimo. To je
jedna kuća u Malom Erjavcu, jedna kuća u gornjem Ozlju i jedan sjenik. Poravnat će se
zemlja i napravit će se jedan kanal za odlaženje viška vode. Nakon toga radi se priprema
dokumentacije. Za sada smo dobili posebne uvjete konzervatora za uređenje okoliša koje
se odnosi na postojeću parcelu koju već od prije imamo. Moramo izraditi etnografski
elaborat o povijesnoj i etnografskoj vrijednosti tih kuća po prijedlogu konzervatorske
službe u Karlovcu. Što se tiče daljnjih stvari koje će se u etno selu raditi za sada je u
financijskom planu Zavičajnog muzeja Ozalj predviđen novac za preseljenje jednog
objekta. Uređuje se jedna kuća koja će imati stalni postav i ona će biti posvećena trškoj
jalbi s obzirom da članice KUD-a Ključ nemaju svoj prostor gdje bi to mogle prezentirati.
Uređenjem ove kuće i preseljenjem još jedne, rasteretit će se depo za stvari koji je već sada
na 4 lokacije u Ozlju.
Damir Vergot je pozdravio nazočne. Kazao je da županijska cesta Kamanje – Vivodina na
dvije lokacije ima odron do samog ruba asfalta. Ti odroni nisu označeni a tuda prometuju
teški kamioni i cesta se može polomiti. Danas razgovaramo o modernizaciji javne rasvjete
a neka naselja na Vivodini dobivaju struju kroz grmlje. Apelira na gradonačelnicu da se taj
problem uputi prema Elektri. Što se tiče protupožarnih puteva ljudi su dosta
neinformirani. Zatražio je bolju komunikaciju između vatrogasnih društava i grada oko
čišćenja protupožarnih puteva.
Gradonačelnica je odgovorila da je odmah po primljenim fotografijama sa terena što se
tiče odrona, sve proslijeđeno u ŽUC. U pravilu oni odmah izlaze po našim intervencijama.
Vjeruje da su oni to izvidili jer su do sada uvijek odreagirali, što možemo još i provjeriti.
Što se tiče niskonaponske mreže kroz šumu moli konkretne lokacije. Imamo jako dobru
suradnju sa Elektrom u Ozlju i Elektrom u Karlovcu pa vjeruje da ćemo i ove stvari riješiti
ali tek kada budemo malo konkretniji. Svi poljoprivredni i makadamski putevi su ujedno i
protupožarni. Možemo napraviti izvještaj o konkretno napravljenim putevima. Ne samo da

je očišćeno raslinje nego su prošireni putevi i nasipani. Mišljenja je da je u pitanju manjak
komunikacije jer se zaista radi po zahtjevima sa terena.
Stjepan Zoretić je predložio direktoru Azelije eko jer su već imali prigovor da nema
previše komunikacije, da bi prilikom izlaska Azelije eko na teren trebao biti nazočan i
predsjednik ili zamjenik MO. To se odnosi i na popravak puteva sa koncesionarom
Žganjerom, a grad mora biti poveznica između Azelije i koncesionara.
Vesna Cvijak je kazala da je uobičajena procedura kada Grad dobije zahtjev da kolega
Tržok izađe na teren i zajedno sa predsjednikom MO utvrde što je prioritetno. Grad izdaje
nalog koncesionaru i onda on svaki puta dobije kontakt kome se mora javiti kad izlazi na
teren i to je standardna procedura.
Andrija Latin je pozdravio nazočne. Nogostup Jaškovo se vuče kroz proračun. Da li je
sređena dokumentacija i kada kreću radovi. Javna rasvjeta u zaseocima je jako potrebna i
velikim dijelom ide kroz šume ali su lampe zarasle u krošnje. Moli da se dio oko lampi
očisti.
Vesna Cvijak je odgovorila vezano uz nogostup Jaškovo. Pred mjesec dana smo dobili
pravomoćnu građevinsku dozvolu tako da je kompletna projektna dokumentacija
spremna. Nogostup ide sada u jednoj fazi. To je dionica od pilane do iza križanje kod
Žganjera još nekih dvjestotinjak metara do prvog skretanja u desno. To je morala biti
jedna cjelina zbog nekih propisa za projektiranje. Morali smo negdje prekinuti prvu fazu a
htjeli smo obuhvatiti križanje kod restorana Žganjer. Dokumentacija je gotova. U
proračunu je sada bila ta investicija na izvoru donacija obzirom da smo i taj projekt
prijavili na javni poziv MUP-a „Sanacija opasnih mjesta“ gdje smo mislili da obzirom na
rezultate i izvješća iz MUP-a jer se dogodilo nekoliko prometnih nesreća upravo na toj
dionici, imamo šanse proći na tom natječaju i osigurati određena sredstva, međutim mi na
tom natječaju nismo prošli, ali bez obzira na to taj projekt ide dalje. Izgubilo se određeno
vrijeme ali računajući da postupak trajanja javne nabave traje dva do tri mjeseca do
zaključenja ugovora, a sad smo u lipnju, nama je cilj da se provede postupak javne
nabave, odabere izvođač i u drugoj polovici godine krene sa radovima. To je jedan ozbiljan
zahvat koji će zahtjevati određeno vrijeme za izgradnju, tako da planiramo završetak u
2021. godini. Što se tiče javne rasvjete, lampe koje zarastu koje god mi vidimo javimo
koncesionaru. Koncesionar ima košaru i on obreže oko lampe. Uvijek nam je pomoć kad
nam ljudi to dojave.
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Pohvalila je današnju raspravu jer da su tako radili
do sada, možda bi bili puno učinkovitiji i efikasniji i puno bi toga bilo više napravljeno
nego do sada. Prvo pitanje odnosi se na g. Gojmerca. Proslijedila je upit građana koji je
šetajući se kod pročistača otpadnih voda primjetio da se osjeća strašan smrad, da se u
Kupu ulijeva prljava voda i to sve nepunih dvjesto metara od kupališta u Zajačkom selu.
Traži pojašnjenje te situacije. Drugi dio, budući nemamo mogućnosti rasprave po
zapisniku dala je primjedbu na prošlu e-sjednicu. Znamo da se prema uputi Ministarstva
uprave i prema našoj odluci Gradskog vijeća e-sjednice održavaju samo kada su točke
neodgodive. Ova situacija sa Corona virusom koja nas je zadesila je sigurno takva
situacija i tu nije ništa sporno. Zanimaju ju kako to da su se na toj sjednici našle i mnoge
druge točke dnevnog reda za koje smatra da su mogle biti kasnije. To je izvješče za prošlu
godinu, izvješće gradonačelnice i neke druge točke gdje ispada da su stavljene zato da se
onemogući rasprava po tim pitanjima. Budući da je sjednica održana 30, travnja ionako
smo prošli rok. Rok za izvješće o radu za prošlu godinu je 31.03. Na toj e-sjednici našla se
točka dnevnog reda za koju odluku koja je donesena smatra da je nekorektna. Odnosi se
na snižavanje plaće radnicima, dok se naknade za članove upravnog vijeća, nadzornog
odbora i vijećnika nisu snižavale. Ako je neka ugroza onda smatra da bi svi tebali biti
solidarni. Ta odluka je u svakom slučaju nedopustiva i to nije smjelo biti donešeno na
takav način.

Stjepan Zoretić je kazao da je bila procjena da se stave neke točke koje nisu tako bitne da
o njima moramo obavezno voditi raspravu. Sada na dnevnom redu imamo 25 točaka, a
ovako bi ih imali barem 35. Da se malo rastereti današnja sjednica postupili smo tako.
Nije bilo nikakvih zlih namjera već samo da danas bude manje točaka na dnevnom redu.
Lidija Bošnjak je pozdravila nazočne. Vezano uz dnevni red prošle e-sjednice bilo je
odgovoreno prilikom odbacivanja amandmana koji su bili podneseni jer nisu bili
podneseni onako kako to treba biti. Jedan od tih amandmana odnosio se na dnevni red da
se određeni prijedlozi točaka nisu trebali naći na dnevnom redu sjednice, ne smatra tako.
U dogovoru sa predsjednikom Gradskog vijeća s obzirom i na datum održavanja sjednice
30. travnja rokovi izvješća nisu pomaknuti. Jedini rok koji je pomaknut je bio za
tromjesečni financijski izvještaj. Što se tiče roka predaje gradonačelnice njezinog izvješća
je bio 31.03. Nakon toga se podnosi Gradskom vijeću samo na znanje. Što se tiče
godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna do 01. lipnja ga predstavničko tijelo donosi.
Situacija sa Corona virusom nam nije garantirala na koji način ćemo moći imati sjednicu
a nije bilo izgledno kada će nova sjednica biti. Svi akti i zapisnik sa elektronske sjednice
vijeća dostavljeni su na nadzor i u nadležnost ministarstva.
Zlatko Gojmerac je pozdravio prisutne. Odgovorio je vezano uz pročistač. Kazao je da do
Komunalnog Ozalj nisu došli takvi upiti, informacije i primjedbe. Osobno nije primjetio da
se šire neugodni mirisi, niti je to netko od djelatnika koji rade na uređaju čuo. Istina je da
su imali jednu ekcidentnu situaciju s otpadnim vodama. Ne zna da li je to vezano uz ovaj
slučaj ili je u pitanju nekakav drugi ispust. Prije par tjedana se dogodilo da je na uređaj
došla velika količina masnoće i došlo je u toku noći do zaštopavanja pumpi. Ujutro kad je
djelatnik došao je to primjetio i intervenirao. Istraživali su od kuda to dolazi i ustanovili da
dolazi od tvrtke Bitron. U tom trenutku tamo nije bilo nikoga od njihovih zaposlenika, no
oni su zatvorili njihov ispust i nisu dozvolili da ta voda istječe u kanalizacijski sustav i
obavijestili su ih o problemu. Rekli su da su ispirali posude u kojima skupljaju otpadna
ulja i da je došlo do zasićenja. Njihov mastolov se prepunio i određena količina te vode je
otišla direktno u kanalizaciju. Kada su ponovno počeli ispuštati vodu, Komunalno Ozalj je
zatražio dodatnu analizu vode od Zavoda za javno zdravstvo. Nalazi su bili u redu. Inače
ovaj uređaj je drugog stupnja pročišćavanja, a to znači da voda koja izlazi iz uređaja nije
apsolutno čista ali za gradove naše veličine propisan je drugi stupanj pročišćavanja.
Gradonačelnica je zatražila da tvrtka napravi pojačani nadzor da se isključi sumnja u
takvo što, jer ne može voda smrditi i ne može biti mutna.
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Primjećeno je da su se vlasnici gornjeg kupališta
prihvatili čišćenja i uređenja pa bi bilo dobro da i mi i Hrvatske vode pokosimo svoj dio.
Od mosta prema starom kupalištu nije pokošena trava. Nogostupi na puno mjesta zijevaju
i treba ih sanirati emulzijom od asfalta.
Miroslav Cigić je odgovorio da će lijeva obala Kupe biti pokošena za par dana.
Stjepan Zoretić je kazao da postoji već odluka da svako prekapanje gradskih cesta i
nogostupa podliježe obavezama od strane Komunalnog Ozalj. Prva obaveza bi bila da se
jave komunalnom redaru da traže od grada dozvolu da se može prekopati. Grad mora dati
dozvolu u što kraćem roku. Komunalno kad sanira puknuće na cesti bi trebalo imati rok
od 7-10 dana da sanira asfaltom. Htio bi da Komunalno poštiva odluku. To je nedopustivo
i traži da se to poštiva na cijelom terenu. Poziva gradske službe i Komunalno da primjene
odluku, a gradski vijećnici će to pratiti sa povećanom pažnjom.
Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: 11 ZA, 1 suzdržan
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća
Točka 3.
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Člankom 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) propisano je da se stanja
utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za
proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom
o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja
proračuna stoga se predlaže Gradskom vijeću Grada Ozlja Odluka o raspodjeli rezultata
na donošenje.
Za proračunske korisnike Grada Ozlja Gradsku knjižnicu Ivan Belostenac i Zavičajni
muzej Ozalj predlaže se donošenje Odluke o rasporedu rezultata od stane Gradskog vijeća
Grada Ozlja budući da isti nemaju zakonsku obvezu formiranja upravnih vijeća, a
sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za razdoblje 2020.-2022., Ministarstva financija, u kojoj je navedeno
„Upravna vijeća, školski odbori i ostala upravljačka tijela proračunskih korisnika jedinica
(škole, vrtići, knjižnice…) obvezni su usvojiti financijski plan do kraja godine, kako bi se
od 1. siječnja 2020. mogle preuzimati i izvršavati nove obveze.„
Za proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj ne predlaže se
donošenje Odluke o rasporedu rezultata budući da je ukupni rezultat iskazan kao manjak
prihoda poslovanja.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata
Točka 4.
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Proračun Grada Ozlja donesen je na 20. sjednici Gradskog vijeća dana 04.12.2019.
godine. Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2019. godinu ostvaren je višak
prihoda u iznosu od nešto više od 15 milijuna kuna za koji je potrebno uravnotežiti
proračun Grada Ozlja. Osim navedenog tijekom 2020. godine dogodila se pandemija
COVID-19 i ukazala se potreba drugačijeg rasporeda za pojedine namjene kako je to bilo
prvptno planirano te potreba uvođenja aktivnosti i projekata ali i osiguranje završetka
nekih manjih investicijskih projekata. Što se tiče prihoda oni bi se umanili za 11,88 %,
odnosno za iznos od 3.384.000,00 kn, te bi ukupni prihodi bili 25.113.000,00 kn. Iznos
rashoda planiran I. izmjenama za 2020. godinu umanjio bi se za 1,02 %, odnosno za
411.498,00 kn, te se rashodi predlažu u iznosu od 40.000.085.00 kn, a izdaci se ne
mijenjaju. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i uzdaci planiraju se u iznosu od
40.233.000,00 kn. Razlika između ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka je
već spomenuti višak prihoda od 15.120.000,00 kn kojima se uravnotežuje proračun. Što
se tiče prihoda i rashoda, pojasnila je najveća odstupanja. Što se tiče prihoda od poreza
oni će pasti za 3.693.000,00 kn, pomoći rastu za 4.900.000,00 kn, prihodi od upravnih i
administrativnih prihoda će se smanjiti za 1.300.000,00 kn, tu je najznačajniji dio
komunalna naknada koja će se smanjiti za otprilike 1 milion kuna. Što se tiče prihoda od

prodaje roba i usluga i donacije smanjit će se za 3.300,000,00 kn, ali u najznačajnijem
dijelu se radi o smanjenju planiranih sredstava Centra za vozila Hrvatske i projekta
„nogostup Jaškovo“. Što se tiče prihoda od prodaje imovine, tu neće biti promjena. Što se
tiče rashoda, rashodi poslovanja će se povećati za 1.819.000,00 kn. Kod rashoda za
zaposlene će se smanjiti rahodi za 222.000,00 kn, materijalni rashodi će se povećati za
210.000,00 kn, financijski rashodi za 1.300.000,00 kn, subvencija za 783.000,00 kn. Tu
je najznačajnije povećanje subvencija skupljanje otpada Azelije eko od 683.000,00 kn.
Pomoći dane u inozemstvo će se povećati za 865.000,00 kn. Naknade građanima će se
smanjiti za 33.000,00 kn i tu se radi o padu novorođene djece kojih imamo svega 14 do
sada u 2020. godini. Smanjit će se i prehrana učenika, prijevoz djece i socijalna davanja s
obzirom da djeca nisu išla dva mjeseca u školu. Ostali rashodi će se povećati za
214.000,00 kn a rashodi za nabavu nefinancijske imovine će se smanjiti za 2.231.000,00
kn.
Rasprava:
Irena Šimunić je kazala da je ova godina specifična po svemu i vidljivo je da su prihodi
kod poreza smanjeni. Ove godine na žalost nema onakvih izvanrednih prihoda kakvim
smo bili svjedoci prošle godine. Ovo je samo poravnanje. Dinamika realizacije projekata je
stvar prioriteta. Netko odlučuje na koji način će se i kojom brzinom to raditi. Mi možemo
samo o tome imati svoje mišljenje i svoj stav. Smatraju da se sve presporo odvija i događa,
tako da ju žalosti bilo koje skidanje iz programa izgradnje komunalne infrastrukture. Tako
i nogostup u Jaškovu. Kada smo već imali izvanredne prihode od 2016. godine nadalje, da
smo ga uvrstili već bi sada došli do kraja realizacije. I tema rekonstrukcije javne rasvjete
nije od jučer.
Gradonačelnica je odgovorila da se slaže sa svakim tko kaže da je presporo. Neke stvari
su uvjetovane zadanim procesima kako koja stvar mora ići. Što se tiče nogostupa u
Jaškovu da smo imali sve novce ovoga svijeta nismo mogli niti smjeli započeti bez
građevinske dozvole. Javna rasvjeta je sigurno kroz vrijeme njenog mandata od 2013.
godine bila u nekoliko navrata na stolu i imali smo i razgovore i procjene da li da, kada i
na koji način ući u rekonstrukciju javne rasvjete. Dobro je na kraju i ispalo jer da smo
kojim slučajem a cijelo vrijeme prvog mandata jedino što smo imali na ponudi je bila
izgradnja i esko model. Za esko model smo imali tri dobavljača koji su nam napravili
izračune gdje nitko nije s nama htio ući u aranžman esko modela jer se nije moglo doći do
nikakvih ušteda jer nam je javna rasvjeta u katastrofalnom stanju. To znamo svi.
Procjenjivali smo da je javna rasvjeta najmanja potreba od svih drugih potreba, došli smo
do ovog vremena da ju još uvijek nismo napravili. Da ovaj natječaj nismo morali poništiti
na koji se Bakarić referira u ovoj godini smo imali inicijalno planirano 140 tisuća kuna jer
je sad riječ o jednom drugom obliku rješavanja javne rasvjete a to je najam. To ispada 12
tisuća kuna mjesečno što naš proračun može bez ikakvih poteškoća podnijeti. Činjenica
da tek sada rješavamo javnu rasvjetu našem proračunu jamči da ćemo javnu rasvjetu
dobiti neusporedivo jeftinije nego što bi ju dobili da smo to rješavali 2013, 2014. ili 2015.
godine. Tada bi nas koštala u pustim milijunima.
Usvajanje: 9 ZA, 3 SUZDRŽAN
Zaključak: Donose se I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu
Točka 5.
ODLUKA O I. IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Odluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu usvojena je na 20. sjednici
Gradskog vijeća Grada Ozlja dana 04. prosinca 2020. godine. Članak 17. st. 5. glasio je:
“Otplata glavnice duga, iskazana u Računu financiranja Proračuna za 2020. godinu, te

pripadajuće kamate, u izvršavanju proračuna imaju prioritet pred svim ostalim rashodima
i izdacima. Isto se odnosi na Program 401112 Izgradnja kanalizacijskog sustava iz
proračuna u razdoblju 2013.-2015. godine. Otplata se planira u Programu 3015 –
Program kreditnog zaduženja A301510 Otplata kredita u iznosu od 166.000,00 kn. Stanje
glavnice kredita za otplatu na dan 01.01.2020. godine iznosi 514.594,92 kn.“ Obzirom da
je potrebno navesti u Programu 4011 - aktivnost K401112 Izgradnja kanalizacijskog
sustava iz proračuna u razdoblju 2013.-2015. godine, te uskladiti iznos otplate kredita
temeljem I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu predlaže se
usvajanje Odluke o I. izmjenama Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2020.
godinu kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: 9 ZA, 3 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja
za 2020. godinu
Točka 6.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
VATROGASTVU ZA 2020. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Program javnih potreba u vatrogastvu; KLASA:214-01/19-01/12, URBROJ: 2133/05-0119-1 od 04. prosinca 2019. godine usvojilo je Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 20.
sjednici. Obzirom da je 01.01.2020. godine stupio na snagu novi Zakon o vatrogastvu
(Narodne novine 125/19) objavljen 20.12.2019. godine, nakon donošenja Programa javnih
potreba u vatrogastvu za 2020. godinu bilo je potrebno uskladiti isti.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Odluke o I. izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2020. godinu kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
vatrogastvu za 2020. godinu
Točka 7.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI ZA 2020.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Programom javnih potreba u kulturi za 2020. godinu utvrđene su aktivnosti, poslovi,
djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Ozalj kao i njegovu
promociju na svim razinama suradnje.
Sredstva koja se planiraju u Proračunu Grada Ozlja za 2020. godinu za pokriće rashoda
javnih potreba u kulturi, a izvori financiranja su opći prihodi i primitci proračuna Grada
Ozlja, iznose 1.608.730,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
REDOVNA DJELATNOST USTANOVA:
Knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj – 317.000,00 kn,
Zavičajni muzej Ozalj – 660.000,00 kn
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj – 166.730,00 kn
OPREMANJE USTANOVA I PROVEDBA PROJEKATA USTANOVA:
KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA:
u iznosu od 5.000,00 kn

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ
u iznosu od 60.000,00 kn
PROVOĐENJE PROJEKATA U KULTURI:
U iznosu od: 100.000,00 kn
ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI
U iznosu od: 300.000,00 kn.
Slijedom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu, predlaže se
Gradskom vijeću usvajanje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
kulturi za 2020. godinu kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: 9 ZA, 3 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
kulturi za 2020.godinu
Točka 8.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2020. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Kazala je da se izmjene Programa donose u skladu sa I. izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Ozlja za 2020. godinu. U ovaj Program bilo je potrebno uključiti i višak prihoda iz
2019. godine u iznosu od 60.618.90 kn i zato ga mijenjamo. Slijedom navedenog, predlaže
se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa u 2020. godini
Točka 9.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Kazala je da se izmjene Programa donose u skladu sa I. izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Ozlja za 2020. godinu. Iznos za provođenje ovog Programa je 8.678.706,20 kuna.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje Odluke kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa građenja
komunalne infrastrukture u 2020. godini
Točka 10.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Kazala je da se izmjene Programa donose u skladu sa I. izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Ozlja za 2020. godinu. Za ovaj program potrebno je 4.969.757,11 kuna. Konkretno

za održavanje makadamskih, asfaltnih cesta i zimsku službu 2.352.000,00 kuna, za javnu
rasvjetu 1.326.000,00 kn.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje Odluke kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2020. godini
Točka 11.
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
U Program unosimo izmjene, pripremljene u suradnji sa Udruženjem obrtnika Grada
Ozlja, kako slijedi:
- izmijenjen je zahtjev za dostavljanjem izvatka iz sudskog/obrtnog registra ne
starijeg od 30 dana, radi pojednostavljivanja podnošenja Zahtjeva i mogućnosti
online provjere dodatne dokumentacije
- isto, na popis dodatne dokumentacije kao potvrda ostvarivanja primitaka od
obavljanja djelatnosti, uvršten je dokument Porezne uprave kojim se utvrđuje
paušalno oporezivanje dohotka
- povećava se ukupan iznos sredstava namijenjen korisnicima za 100.000,00 kn
temeljem većeg broja zaprimljenih zahtjeva i sada iznosi ukupno 150.000,00 kn u
2020. godini
- kao mjera pomoći uslijed novih uvjeta vezanima uz pandemiju bolesti Covid-19,
uvodi se nova mjera subvencija kamata na kredite za tekuću likvidnost u poslovnim
bankama u visini od 50% kamate na rok od 3 godine
- na popis prihvatljivih troškova uvrštava se i trošak nabave vozila za obavljanje
gospodarske djelatnosti
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje Odluke kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA
Zaključak: Donose se I. Izmjene i dopune Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva na području Grada Ozlja za 2020. godinu
Točka 12.
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA UPIS DJECE U
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Novosel, ravnateljica
Vesna Novosel je pojasnila točku dnevnog reda.
Kazala je da bi Gradsko vijeće trebalo dati prethodnu suglasnost za upis djece u Dječji
vrtić Zvončić Ozalj prema Odluci Upravnog vijeća o prijedlogu upisa djece od 08. lipnja
2020. godine prema kojoj bi u pedagoškoj 2020./2021. godini s područja Grada Ozlja bilo
ukupno upisano 198 djece.
Rasprava: Marina Rendulić je izrazila zadovoljstvo i ponos da je Grad Ozalj uspio omogućiti svoj
djeci da ostvari svoje pravo, a to je pravo na odgoj i obrazovanje svakog djeteta. Dana 01.
rujna 2020. godine niti jedno dijete neće biti na listi čekanja i svi će biti upisani u novu
pedagošku godinu. Za razliku od naših okolnih gradova zaista smo prvi u tome i to je
jedna bitna stvar da se to uspjelo napraviti a sve zahvaljujući proširenju vrtića. Zaista je

sve lijepo i primjereno djeci jasličkog uzrasta sa 4 nove skupine. Mišljenja je da će biti
zaista zadovoljstvo i djeci, roditeljima i odgajateljima boraviti u takvom modernom
prostoru. Ozalj je krenuo u tom smjeru da idemo u ostvarenju pedagoških standarda i na
dobrom smo putu. Sada već imamo dvoje do troje djece po skupini koji prelazi standard ali
to je stvarno predobro jer je u ostalim gradovima to znatno veći broj djece.
Gordana Lipšinić je zahvalila svima na strpljenju. Ova priča o dogradnji dječjeg vrtića
traje jako dugo ali ima sretan završetak. Zahvalila je ravnateljicama i djelatnicama koje su
kroz sve ovo vrijeme trpile puno djece iznad pedagoškog standarda.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za upis djece u
Dječji vrtić Zvončić Ozalj za pedagošku 2020./2021. godinu
Točka 13.
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I
NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Novosel, ravnateljica
Vesna Novosel je pojasnila točku dnevnog reda.
Ovdje se radi samo o promjenama zbog većeg broja djece i više soba gdje treba povećati
broj odgajatelja, spremačica, kuharica i mjesto domara koje za sada nećemo popunjavati
jer imamo ugovor sa vanjskim suradnikom, te postojeći pedagog koji ide sa pola radnog
vremena na puno radno vrijeme.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
Pauza 10 minuta 16,32
Nastavak 16,42 sati
Marina Rendulić napustila rad sjednice
Točka 14.
ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
U skladu s Odlukom o javnim priznanjima Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja
broj 9/17), Odbor za dodjelu javnih priznanja objavio je Javni poziv za dostavu prijedloga
za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2019. godinu. Kandidati za dodjelu javnih
priznanja mogu biti građani Grada Ozlja, kao i druge fizičke i pravne osobe (udruge,
ustanove, trgovačka društva, vjerske zajednice i dr.) neovisno o njihovu prebivalištu i
sjedištu, za istaknute uspjehe u radu kojima osobito doprinose ugledu, razvoju i boljitku
Grada Ozlja. Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja,
prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama, ustanovama te udrugama.
Iznimno, javna priznanja mogu se dati i posthumno, u kojem slučaju se ista uručuju
zakonskim nasljednicima. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati najmanje 1/3
članova Gradskog vijeća Grada Ozlja, gradonačelnik, radna tijela Gradskog vijeća, vijeća
MO na području Grada Ozlja, političke stranke, ovlašteni predstavnici udruga, ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Ozlja, vjerske

zajednice te najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Ozlja.
U ostavljenom roku do 10. ožujka 2020. godine, pristigli su sljedeći prijedlozi, i to:
Mjesni odbor Gornje Pokupje predložio je:
- Tvrtku Borić d.o.o. za nagradu Grada Ozlja iz područja uprave, gospodarstva i
zaštite okoliša;
Grupa građana predložila je:
- vlč. Josipa Jakovčića za nagradu Grada Ozlja za životno djelo.
Odbor za dodjelu javnih priznanja na održanoj sjednici dana 02. lipnja 2020. godine
razmatrao je zaprimljene prijedloge.
Nakon razmatranja i glasovanja o prijedlozima, Odbor je donio Zaključak kojim predlaže
Gradskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2019. godinu u skladu sa
člankom 5. i 6. Odluke o javnim priznanjima Grada Ozlja kojim je propisano da se u
jednoj kalendarskoj godini mogu dodijeliti najviše četiri nagrade Grada Ozlja, po jedna iz
svakog pojedinog područja, te jedna nagrada Grada Ozlja za životno djelo.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2019. godinu
Točka 15.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora
Josip Broz je pojasnio točku dnevnog reda.
Jasminka Tkalac,iz Ozlja, Podgraj 10 b, predsjednica Odbora za poljoprivredu i šumarstvo,
preminula je dana 13. travnja 2020. godine.
Člankom 35. stavkom 1. točkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da predstavničko tijelo osniva radna tijela,
bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene
zakonom, drugim propisom ili statutom.
Člankom 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja određeno je da predsjednika i ostale
članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika te iz reda
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području
Grada, po načelu stručnosti, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. Odluku o
razrješenju predsjednika ili člana radnog tijela, također, donosi Gradsko vijeće.
Obzirom da je predsjednica Odbora za poljoprivredu i šumarstvo, Jasminka Tkalac,
preminula dana 13. travnja 2020. godine, Odbor za izbor i imenovanje na sjednici
održanoj dana 16. lipnja 2020. godine, predložio je usvajanje odluke kao u prijedlogu.
Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za poljoprivredu i
šumarstvo
Točka 16.
ODLUKA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora
Josip Broz je pojasnio točku dnevnog reda.

Člankom 35. stavkom 1. točkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da predstavničko tijelo osniva radna tijela,
bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene
zakonom, drugim propisom ili statutom.
Člankom 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja određeno je da predsjednika i ostale
članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika te iz reda
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području
Grada, po načelu stručnosti, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.
Obzirom da je predsjednica Odbora za poljoprivredu i šumarstvo, Jasminka Tkalac,
preminula dana 13. travnja 2020. godine, Odbor za izbor i imenovanja na sjednici
održanoj dana 16. lipnja 2020. godine, na temelju dostavljenog prijedloga Gradske
organizacije HDZ-a Grada Ozlja, predložio je imenovanje Stjepana Mihalića, Kupska 7,
Ozalj, OIB: 53692038149 za predsjednika Odbora za poljoprivredu i šumarstvo umjesto
Jasminke Tkalac, te se predlaže usvajanje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za poljoprivredu i
šumarstvo
Točka 17.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADSKE KNJIŽNICE
I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ ZA 2019. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Bogdan Bošnjak, ravnatelj
Bogdan Bošnjak je ukratko pojasnio točku dnevnog reda.
U 2019. godini knjižnica je poslovala na uobičajeni način, održani su razni programi i
druženja, opet je proveden već poznati književni natječaj. Ovaj puta se intenzivnije u to
uključio Ogranak Matice Hrvatske Ozalj i Zavičjani muzej Ozalj na čemju im zahvaljuje.
Istaknuo je novi program „Ozaljski akvarel stiha“ koji je započet na inicijativu lokalnih
pjesnika. To je program koji je privukao dosta publike. Knjižnica se malo proširila i sada
ima malu dvoranu u kojoj će se ubuduće održavati takve vrste druženja, uz izložbe,
književne večeri, predavanja, večeri poezije itd.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA
Zaključak: Donosi se zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i
čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2019. godinu
Točka 18.
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA III. IZMJENE I DOPUNE
STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak, v.d. ravnatelja
Stjepan Bezjak je pojasnio točku dnevnog reda.
Budući da je člankom 16. i 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 III. izmjene i dopune Statuta PUO Katarina Zrinska – Ozalj kao u
prijedlogu. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina
Zrinska - Ozalj sadrži izmjenu koja proširuje područje potrebnog obrazovanja ravnatelja.
Potreba ove izmjene proizašla je iz činjenice da, nakon nekoliko provedenih natječaja za
ravnatelja nije bilo moguće popuniti navedeno radno mjesto. Slijedom navedenog, predlaže
se Gradskom vijeću donošenje Zaključka kao u prijedlogu.
Rasprava: -

Usvajanje: 8 ZA, 3 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se zaključak o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i
dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj
Točka 19.
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA I. IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak, v.d. ravnatelja
Stjepan Bezjak je pojasnio točku dnevnog reda.
Budući da je člankom 16. i 41. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj
propisano da Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada, donosi ravnatelj uz prethodnu
suglasnost osnivača, radi usklađivanja sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima,
predlaže se Gradskom vijeću davanje suglasnosti na I. izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj kao
u prijedlogu. Navedene Izmjene odnose se u najvećem dijelu na članak koji regulira radna
mjesta u ustanovi. U dosadašnjem Pravilniku radno mjesto ravnatelja sistematizirano je
na pola radnog vremena. Nakon provedenih nekoliko natječaja za ravnatelja, utvrđeno je
da je vrlo teško zainteresirati potencijalne kandidate da se prijave i sudjeluju u procesu iz
razloga sistematiziranog radnog vremena na pola radnog vremena. Navedeni razlozi
podloga su za izradu prijedloga I. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i
načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj.
Ostali članci sadrže usklađivanja materijalnih prava sa pravima službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja i ostalih proračunskih korisnika.
Rasprava: Usvajanje: 8 ZA, 3 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se zaključak o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i
dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog
učilišta Katarina Zrinska – Ozalj
Točka 20.
ZAKLJUČAK O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE
RAVNATELJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora
Josip Broz je pojasnio točku dnevnog reda.
Sukladno članku 38. stavku 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,
127/19) i članku 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj ravnatelja
imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Ozlja. Ravnatelj se imenuje na temelju javno
provedenog natječaja, kojeg raspisuje Gradsko vijeće, a postupak provodi Odbor za izbor i
imenovanja. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti
ponovno imenovana ravnateljem.
Također, člankom 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,
127/19), određeno je da se ravnatelj ustanove imenuje na temelju javnog natječaja, a
natječaj za ravnatelja objavljuje se u javnim glasilima.
Člankom 17. Statuta i čl. 15. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj propisano je da ravnatelj predstavlja i zastupa
Učilište, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Učilišta
i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima
i odgovoran je za zakonitost rada Učilišta te obavlja druge poslove utvrđene Statutom.
U članku 31. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj (dalje: Statut) kao i
u članku 15. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta

Katarina Zrinska Ozalj (dalje: Pravilnik) propisani su uvjeti koje mora ispunjavati
ravnatelj, a to su sljedeći:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera ili
visoku stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
5 godina radnog iskustva u struci,
poznavanje jednog svjetskog jezika,
poznavanje rada na računalu,
organizacijske i komunikacijske sposobnosti
prijedlog programa rada u mandatnom razdoblju,
Na osnovi Odluke o razrješenju ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Klasa: 612-01/19-01/03, Urbroj:
2133/05-01-19-02, od dana 25. rujna 2019. godine, Tatjana Brajković razriješena je
dužnosti vršiteljem dužnosti ravnatelja, a imenovan je Stjepan Bezjak od 01. listopada
2019. godine do imenovanja ravnatelja na temelju javnog natječaja, a najduže godinu
dana.
S obzirom da Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 20. sjednici, dana 04. prosinca 2019.
godine nije donijelo Odluku o razrješenju vršitelja dužnosti i imenovanju ravnatelja
Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, dana 17. prosinca 2019. godine Odbor
za izbor i imenovanje predložio Gradskom vijeću donošenje Odluke o poništenju natječaja,
temeljem čega je istu i donijelo dana 18. prosinca 2019. godine.
Temeljem članka 43. Zakona o ustanovama propisano je da ako se na raspisani natječaj
nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti,
ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Zbog svega navedenog, predlaže se donijeti Zaključak kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: 8 ZA, 3 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se zaključak o ponovnom raspisivanju natječaja za imenovanje
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj
Točka 21.
ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora
Josip Broz je pojasnio točku dnevnog reda.
Ured župana Karlovačke županije je dopisom od 18. veljače 2020. godine zatražio od
Gradskog vijeća Grada Ozlja prijedloge kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež
Općinskog suda u Karlovcu s prebivalištem na području tih jedinica lokalne samouprave,
odnosno s područja nadležnosti Općinskog suda u Karlovcu, a sukladno članku 119.
stavku 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19).
Ovlašteni predlagatelji dužni su prijedloge kandidata za suce porotnike utvrditi sukladno
članku 117. Zakona o sudovima, što podrazumijeva da sudac porotnik mora ispunjavati
sljedeće posebne uvjete za obavljanje ove dužnosti: imati hrvatsko državljanstvo, biti
punoljetan i biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Nadalje, kako se prema
odredbi članka 118. Zakona o sudovima odredbe toga Zakona koje se odnose na suce
shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno, proizlazi
da se u postupku pokrenutom radi imenovanja sudaca porotnika shodno primjenjuju
odredbe članaka 89., 90. i 91. Zakona (ne smije biti član političke stranke niti se baviti
političkom djelatnošću, ne smije obavljati odvjetničku ni javnobilježničku službu niti
poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe
niti drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost ili
neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem dužnosti suca
porotnika). Prema odredbi članka 121. Zakona o sudovima, sudac porotnik neće obavljati

porotničku dužnost dok se protiv njega vodi kazneni postupak ili postupak za njegovo
razrješenje od porotničke dužnosti. Prilikom imenovanja sudaca porotnika treba voditi
računa o podjednakoj zastupljenosti prema spolu radi postizanja stvarne ravnopravnosti
žena i muškaraca sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Odbor
za izbor i imenovanja je na održanoj sjednici dana 16. lipnja 2020. godine predložio za
područje Grada Ozlja, Bogdana Bošnjaka, magistra pedagogije i magistra bibliotekarstva
te Branka Benkovića, za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu. Slijedom
navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje zaključka kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA
Zaključak: Donosi se zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za
mladež Općinskog suda u Karlovcu
Točka 22.
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA OPĆE UVJETE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
U skladu sa Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom
društvu Azelija eko d.o.o. (Službeni glasnik Grada Ozlja 01/19, 02/19 i 01/20),
Trgovačkom društvu Azelija eko d.o.o. povjereno je obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Ozlja.
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalne usluge
koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost donosi opće uvjete kojima se utvrđuju uvjeti
pružanja usluge, prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge te način
plaćanja isporučene usluge, a isporučitelj usluge ih donosi uz prethodnu suglasnost
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Azelija eko d.o.o. dostavila je Gradu
Ozlju zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete te se Gradskom vijeću
upućuje na odlučivanje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
obavljanja dimnjačarskih poslova.
Rasprava: Usvajanje: 9 ZA, 2 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete
obavljanja dimnjačarskih poslova
Točka 23.
PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada,
odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i dokumentarnog gradiva koje je
nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Grada Ozlja i njegovih prednika kao i
predaja gradiva nadležnom arhivu. Sastavni dio ovoga Pravilnika predstavlja u privitku
Popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Grada Ozlja, koji obuhvaća
cjelokupno arhivsko i dokumentarno gradivo koje nastaje u poslovanju Grada Ozlja, a na
koje odobrenje daje Državni arhiv u Karlovcu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA
Zaključak: Donosi se Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Grada
Ozlja

Točka 24.
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE PLANA RAZVOJA GRADA OZLJA
ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. GODINE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
U razdoblju od 2016. godine, planiranje i provedba razvoja Grada Ozlja odvijala se na
osnovi Strategije razvoja Grada Ozlja za razdoblje 2016. – 2020. godine, kao srednjoročnog
akta strateškog planiranja. Izrada novog Plana razvoja Grada Ozlja je potrebna s obzirom
da važeća Strategija razvoja Grada Ozlja ističe 2020. godine te je potrebno izraditi novi
strateški dokument, odnosno Plan razvoja, koji će biti sukladan Zakonu o sustavu
strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i ostalim
zakonima koji se dotiču strateškog planiranja. Isto tako, potrebno je odrediti nove
strateške ciljeve razvoja Grada Ozlja do 2030. godine koji će biti u skladu sa svim
strateškim dokumentima višeg reda, počevši od županijske, nacionalne do Europske
razine u svrhu realizacije projekata i povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih
fondova za Grad Ozalj.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Ozlja
za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Točka 25.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU
SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA ZA GRAD OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Člankom 25. stavkom 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) propisano
je da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuju o pravima i
obvezama potrošača javnih usluga, dužna osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu
mora biti uključen i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, a odluke će donositi nakon
mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.
Savjet za zaštitu potrošača osnovan je Odlukom Gradskog vijeća Grada Ozlja („Službeni
glasnik“ Grada Ozlja broj 4/14, 1/17). Člankom 17. stavkom 1. točkom 15. Statuta Grada
Ozlja određeno je da Grad Ozalj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava uvjete za
zaštitu potrošača. Obzirom da se ukazala potreba za izmjenom članova Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga za Grad Ozalj, isti su predloženi u prijedlogu Odluke. Slijedom
navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za
zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Ozalj
Predsjednik je dao riječ gradonačelnici da održi kratku prezentaciju na temu: Krovni
interpretacijski plan DODIR CIVILIZACIJA s planom upravljanja.

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na
sudjelovanju u radu, te je rad sjednice završen u 17,20 sati.
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