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 ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 28. siječnja 2016. godine s početkom u 16,30 sati 

 
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Josip Broz, Ivan Čupor,  
                                 Boris Guštin, Mirjana Marković, Ivana Tomak Marković,         
       Dubravka Sučec, Irena Šimunić, Jasminka Tkalac, 
                                 Biserka Vranić, Branko Zoretić, Josip Žapčić 
ODSUTNI: Ivica Benković, Zlatko Starešinčić 
NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić, 
 -    Nada Diković – zamjenica gradonačelnice  
 -    Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

- Sanja Mikšić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti  
- Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije  
- Toni Šarić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte  
- Vladimir Žakula – viši referent za komunalne poslove 
- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o. 
- Zdenka Stupić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice „Ivana Belostenca“ Ozalj  
- Stjepan Bezjak – kustos Zavičajnog muzeja Ozalj  
- Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 
- novinari TV 4 rijeke  

ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 16,32 sati  
 

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Josip Žapčić, predsjednik Gradskog 
vijeća. Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 11 vijećnika, te da sjednica može 
započeti.  

Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualni sat, 
2. Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. sjednice Gradskog vijeća, 
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama  
    i dopunama Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj 
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o         
    unutarnjem ustroju i načinu rada Zavičajnog muzeja Ozalj  
5. Zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog     

muzeja Ozalj 
6. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda  
     Karlovac – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne  
     (regionalne) samouprave 
7. Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

na području Grada Ozlja za 2015. godinu 
8.   Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2016. godinu 
9.  Zaključak o primanju na znanje Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za  

projekt ''Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Ozalj'' od 15. prosinca 2015. 
godine 

10. Odluka o razrješenju dužnosti članice/predsjednice Odbora za društvene djelatnosti      
      Lidije Mataković 
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora  
      na području Grada Ozlja 
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Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.  
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA.  
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 
  

Točka 1. 
AKTUALNI SAT 

 
Branko Benković pozdravio je prisutne. Kazao je da je upozoren od mještana i mora 
konstatirati da je ove godine čišćenje snijega bilo katastrofalno. Svjestan je činjenice da 
Vrhovac nije centar grada ali snijeg je stajao tri dana neočišćen. Čišćenje je trebalo biti 
ažurnije. Usporedio je dio koji se odnosi na zagrebačku županiju s kojom graniči dio Vrhovca 
gdje se dobro čistilo i vidio se asfalt a kod nas je prometnica bila pod snijegom. Koncesionar 
koji čisti cestu prema Ferencima na velikom zavoju u ulazu u šumu nagrnuo je snijeg u 
šumu i danas je tamo. Kazao je da je gospođa Danica Žapčić kontaktirala grad i obećano joj 
je da će biti očišćen snijeg na dijelu puta koji je asfaltiran do njene kuće a unatoč obećanju 
nije bilo očišćeno. Predložio je da se zamoli koncesionar da se ovakve stvari više ne dešavaju. 
Moli odgovor da li je upućen dopis županiji vezano za prijevoz učenika OŠ jer bi htio da to 
bude riješeno do slijedeće školske godine. Pohvalio je rad gradskih službi u vezi javnog poziva 
za udruge. Izuzetno korektno odrađeno, pružena je maksimalna pomoć grada i djelatnika s 
kojima je kontaktirao i nada se i daljnjoj uspješnoj suradnji.   
 
Sjednici pridružili Boris Guštin i Stjepan Basar u 16,38 sati.  
 
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Kazala je da je čula komentare ljudi koji nisu 
zadovoljni čišćenjem nekih dionica u Vrhovcu, no to je županijska cesta, a za dio koji je u 
našoj nadležnosti, upozorit ćemo koncesionara pa će slijedeće godine biti bolje. Kazala je da 
je gospođa Žapčić telefonski pričala sa njom i obećala joj je čišćenje narečene ceste. Mailom 
je obavijestila Odsjek za komunalne poslove i Odsjek je imao tu informaciju. Gdje je zapelo 
ne zna. Što se tiče školstva i prijevoza učenika OŠ, prijevoz smo riješili na način da će Grad 
plaćati cijeli iznos od 80,00 kn. Sa Županijom je razgovarano usmeno. 
 
Ivana Tomak Marković pozdravila je nazočne. Nadovezala se na problem čišćenja snijega na 
parkiralištu ispred Konzuma, i prilaza sa prometnice prema trgovačkim radnjama i 
ustanovama.  
 
Gradonačelnica je kazala da ćemo koncesionaru uputiti prigovor sa konkretnim 
primjedbama koje dobivamo sa terena.  
 
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Imala je primjedbu na rad zimske službe što je ulica 
Nikole Šubića Zrinskog i ove godine zaboravljena. Prošle sezone protekom par dana nazvala 
je gospodina Basara i situacija je bila u trenutku riješena. Što se tiče prijevoza učenika ova 
odluka je izuzetno dobra i možda je to trebalo odmah napraviti. Upitala je iz kojih razloga 
nisu uključeni svi učenici. Slijedeće pitanje uputila je dogradonačelnici koja je zdravstvena 
djelatnica i dobra poznavateljica sustava da li spada u redovnu proceduru dolazak hitne 
službe za 12 minuta tek nakon dva poziva na adresu u krugu od 500 m. Da li je to redovna 
procedura ili iznimka. 
 
Gradonačelnica je kazala da je ulica N.Š.Zrinskog u nadležnosti ŽC. Što se tiče prijevoza 
učenika mišljenja je da je bila ispravnija prethodna odluka u kojoj su i roditelji sufinancirali 
pola iznosa. Linija kroz N.Š.Zrinskog postoji ali postoji otpor prijevoznika koji ne želi stajati 
na mjestima koja nisu označena kao autobusne stanice. Mi to čekamo već godinu dana od 
ŽC, pri tome Grad nudi i pomoć u materijalnom smislu. Najekstremniji problem je u 
Podbrežju.  
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Nada Diković je pozdravila nazočne. Odgovorila je za HMP. Od 01. Listopada 2014. godine 
Dom zdravlja Ozalj više nema ingerenciju nad HMP. HMP je smještena je u Domu zdravlja, 
cijeli tim sa vozilom i svi pozivi koji idu prema HMP moraju ići preko 194. To je broj na kojem 
se javlja prijavno dojavna jedinica liječnik i tehničar koji radi trijažu. On određuje koliko je 
urgentno. Mi zaista više na tome nemamo ingerenciju.  
 
Stjepan Basar je pozdravio nazočne. Upitao je da li je direktor Komunalnog napravio 
izvještaj, projekciju u slučaju kapitalnih ulaganja Grada Ozlja u Komunalnom kako bi se to 
reflektiralo na promjenu vlasničkih udjela, a koje je vijećnica Vranić zatražila na prošloj 
sjednici Gradskog vijeća. Da li se riješilo zbrinjavanje djece u DV. Pozdravlja ideju o brošuri 
Proračun u malom, ali je mišljenja da je font premali i da se slabo vidi iščitati. Kazao je da je 
u Odsjeku za gospodarstvo zaposlen g. Šarić. Koliko vidi da on ništa od gospodarstva ne radi 
nego aktivnosti koje su na nivou usputnih djelatnosti, čak niti spisak gospodarstvenika na 
gradskim stranicama nije ažuriran. Ne usudi se ni pitati kakav je plan rada u smislu 
gospodarstva. Inače, stav koalicije je da u zadnje vrijeme gradska uprava dobro radi i ide u 
dobrom smjeru. 
 
Zlatko Gojmerac je pozdravio nazočne vijećnike. Kazao je da nije shvatio pitanje gospođe 
Vranić na prošloj sjednici da se radi pismeno izvješće. Uglavnom, ukratko može reći da je 
temeljni kapital Komunalnog pouzeća 16.500.000,00 kn. Od toga je Grad Ozalj suvlasnik 
60%, a Općina Žakanje 40%. U slučaju da se uređaj za pročišćavanje o kojem je bilo govora 
preda Komunalnom poduzeću kao dokapitalizacija, taj odnos bi se promijenio i bio bi 70% i 
30%, s time da i jedan i drugi suvlasnik moraju biti suglasni s time. Oba vijeća moraju 
donijeti Odluku o dokapitalizaciji, Odluku o promjeni kapitala i Odluku o promjeni nekoliko 
članaka društvenog ugovora.  
 
Vesna Novosel je pozdravila nazočne. Kazala je što se tiče neupisane djece, upis je bio u 4. 
mjesecu prošle godine i u pravilniku o upisu stoji da se žalbe mogu predati u roku 15 dana. 
Nakon toga pristigle su dvije žalbe u 12. mjesecu. Komisija je rješavala te žalbe, sastalo se i 
Upravno vijeće i razmatrale su se sve mogućnosti. Prva od mogućnosti je bila da se po petero 
djece zarotira u 4 skupine da bi se došlo do jedine skupine gdje je broj djece u normativu. 
Radi se o rotacija 20 djece pa je Upravno vijeće donijelo zaključak da se ne ide na tu 
varijantu u sredini pedagoške godine. Zadnja od mogućnosti je bila da se preko Zavoda za 
zapošljavanje uzme odgojiteljica pripravnica bez zasnivanja radnog odnosa koja bi bila treći 
odgojitelj u skupini u centralnom dijelu dana od 08,30 do 14,30 sati i na taj način bi onda 
mogli uzeti tu djecu koja su na listi čekanja. Na odgojiteljskom vijeću je prihvaćen program 
stažiranja, sva dokumentacija je proslijeđena dalje i najkasnije 01.04. bi to bilo riješeno.  
 
Gospodin Stjepan Basar je zamolio da gospodin Gojmerac objasni kako će to biti omjer 70% 
i 30% u Komunalnom poduzeću, te kazao ravnateljici DV Zvončić Ozalj da postoji Odluka 
Gradskog vijeća na dobivenu suglasnost o broju djece i da to treba ispoštivati.   
 
Zlatko Gojmerac je odgovorio na pitanje g. Basara. Kazao da je temeljni kapital Komunalnog 
poduzeća je 6.525.000,00 kn. Od toga je udio Grada Ozlja 9.915.000,00 kn, a udio Općine 
Žakanje 6.610.000,00 kn. Ako je vrijednost uređaja za pročišćavanje cca. 5.500.000,00 kn, 
odnosno ako bi se temeljni kapital povećao za taj iznos on bi iznosio 22.025.000,00 kn. U 
tome bi udio Grada Ozlja bio 15.415.000,00 kn ili 70%, a udio Općine Žakanje bi i dalje 
ostao 6.610.000,00 kn, što bi u ukupnom iznosu od 22.025.000,00 kn iznosilo 30%.    
 
Vesna Novosel je odgovorila na pitanje g. Basara. Kazala da je DV dobio suglasnost na upis 
141 djeteta, ali se dogodilo to da se u rujnu ispisalo dvoje djece, 01.10. su se ispisali trojčeki 
i to sve iz srednje starije skupine. Upravo je to ta priča koje je Upravno vijeće razmatralo da 
bi se pomicalo iz jasličke skupine po petero djece da bi se došlo u tu skupinu koja je jedina 
ostala trenutno po normativu. Sve skupine su prekapacitirane oko 30 posto.  
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Toni Šarić je pozdravio nazočne. Kazao je da je on u novom odsjeku koji do sada nije 
postojao koji pokriva prilično širok spektar aktivnosti od poljoprivrede, udruga i javnih 
potreba, preko turizma do gospodarstva. Naziv gospodarstvo i projekti je jedan velik teritorij.  
Za gospodarstvo će trebati još malo vremena i strpljenja, ali slaže se da treba raditi naglasak 
na tome i to je i smisao. Kazao je da je jako širok opis radnog mjesta i vrlo zahtjevan posao. 
Što se tiče već spominjanog popisa gospodarstvenika, poduzetničku zonu smo ažurirali a 
naša nova gradska stranica će biti puštena za par dana.   
 
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Na prošloj sjednici vijeća je točka dnevnog reda bila 
vezana za poslovanje Komunalnog poduzeća Ozalj. Na toj sjednici bio je prijedlog da se 
napravi kompletna informacija vezano uz gubitak, naknade NO i Skupštine, da se to kao 
cjelovita informacija bez političkih konotacija predstavi vijećnicima. Financijsko ekonomska  
analiza u papirnatom obliku u kojoj se poduzeće nalazi. Nije precizirano nikakvo vrijeme 
nego je rečeno da se to u toku ove godine nađe na dnevnom redu. Tražimo informaciju o 
stanju u Komunalnom poduzeću. Drugo pitanje je pijesak. Apelira da se nađe način da se 
ukloni pijesak, pogotovo centar grada i dio koji ima šahtove. Konstatirala je da koncesionar 
nema adekvatnu mehanizaciju za čišćenje. Ima male traktore koji imaju mali radijus i troši 
se puno vremena sa takvim strojevima. Treće pitanje je vezano za stari grad Ozalj. Prati se 
situacija u obnovi starog grada, pa je zatražila da se vijećnici upoznaju sa trenutnim 
radovima na toj građevini i što DBHZ planira raditi u narednom periodu.  
 
Gradonačelnica je kazala da čišćenje pijeska sa nogostupa imamo u planu za mjesec dana 
jer će možda još biti snijega. Ne zna ni sama što se dogodilo ove sezone sa koncesionarom jer 
smo lani bili prezadovoljni ali svakako ćemo obaviti razgovor sa koncesionarom jer joj se čini 
da je bitno veći broj prigovora ove sezone u odnosu na prošlu. Što se tiče obnove starog grada 
do sredine godine pripremit će izvješće. U smjeni vodstva u Ministarstvu kulture očekuje 
priliku za razgovor da vidimo koji će biti novi smjer. Hoćemo li nastaviti ovaj postojeći ili čak 
pojačati tempo obnove starog grada. Za sad ono što se može vidjeti postavljan je skela je na 
sjevernom krilu do Kupe. Prošle godine je dobiveno 700.000,00 kn od Ministarstva kulture za 
obnovu starog grada gdje je grad dao ogroman obol tome da Ministarstvo kulture izdvoji ta 
sredstva i to je daleko najveći iznos za bilo koji spomenik kulture na području karlovačke 
županije. Iz tih sredstava podmiren je dug prema izvođaču za završetak istočnog pročelja.  
Ostatkom novaca prvenstveno kad vremenske prilike dozvole obnovit će se krovište koje u 
dijelu natkriva i dio muzeja. Aktivni smo u tome koliko uspješno, dobit ćete informaciju u 
izvještaju u narednom periodu.  
 
Mirjana Marković pozdravila je nazočne. Kazala da je primijetila da jedna naknada za 
vijećnike nije uplaćena. Pohvalila je rad zimske službe u Svetičkom Hrašću, te uputila  
primjedbu da se prilikom čišćenja prometnice ne nagurava snijeg na ulaze.  
 
Gradonačelnica i Vesna Novosel napustile sjednicu u 17,26 sati  
   

Točka 2. 
USVAJANJE  ZAPISNIKA SA 

19. i 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 
 

Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  
Rasprava: - 
Biserka Vranić je kazala da se na str. 5. zapisnika sa 19. Sjednice gradskog vijeća u 
izlaganju g. Dolečkog ispravi „ne prihvaća se: 54 primjedbe“, u „prihvaća se: 54 primjedbe“. 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 19. i 20. sjednice Gradskog vijeća 
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Točka 3. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUTARNU ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.  
Stupanjem na snagu novog Zakona o muzejima (110/15) dana 21. listopada 2015. godine 
izmijenjeni su djelokrug poslova i uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj muzeja i galerije na 
način da je člankom 28. propisano da ravnateljem javnog muzeja i galerije može biti 
imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen 
studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili 
drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se 
stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene 
statutom. Ravnatelj javnog muzeja i galerije imenuje se na temelju predloženog 
četverogodišnjeg programa rada. Stavkom 2. propisano je da iznimno, na temelju 
predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja lokalnog muzeja i galerije koji 
obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba 
koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, jednu godinu rada u 
muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem 
području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i 
organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. 

Člankom 26. st. 2. Zakona o muzejima propisano je da ravnatelj obavlja slijedeće 
poslove: organizira i vodi rad i poslovanje javnog muzeja i galerije, predlaže program rada i 
razvoja, vodi i odgovara za stručni rad javnog muzeja i galerije, predstavlja i zastupa javni 
muzej i galeriju u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, obavlja druge poslove 
predviđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom, a ako javni muzej i galerija nema 
muzejsko vijeće, ravnatelj obavlja i sljedeće poslove: donosi programe rada i razvoja javnog 
muzeja i galerije uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uz 
mišljenje stručnog muzejskog osoblja, usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o 
izvršenju programa rada i razvoja javnog muzeja i galerije, donosi statut uz prethodnu 
suglasnost osnivača, odnosno osnivača s većinskim udjelom, donosi druge opće akte javnog 
muzeja i galerije sukladno statutu.  

Člankom 44. Zakona o muzejima propisano je da su muzeji i galerije te muzeji, 
galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužni uskladiti svoje statute i druge opće akte i svoj 
rad s odredbama ovoga Zakona u roku od 120 dana od dana njegova stupanja na snagu. 

Radi usklađivanja sa važećim zakonskim odredbama, predlaže se Gradskom vijeću 
davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavičajnom 
muzeja kao u prijedlogu. 
 
Rasprava:  - 
Branko Benković napustio sjednicu u 17,28 sati. 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na  
                 Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavičajnog  
                 muzeja Ozalj 
 

Točka 4. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA 

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ 
 
Sjednicu napustio Ivan Čupor u 17,31 sati 
Novinari TV 4 rijeke napustili sjednicu u  
Predlagatelj: Gradonačelnica  
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Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Stupanjem na snagu novog Zakona o 
muzejima (110/15) dana 21. listopada 2015. godine izmijenjen je djelokrug i uvjeti koje mora 
ispunjavati ravnatelj muzeja i galerije na način da je člankom 28. propisano da ravnateljem 
javnog muzeja i galerije može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski 
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 
stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset 
godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost 
muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava 
druge uvjete utvrđene statutom. Ravnatelj javnog muzeja i galerije imenuje se na temelju 
predloženog četverogodišnjeg programa rada. Stavkom 2. propisano je da iznimno, na 
temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja lokalnog muzeja i galerije 
koji obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana 
osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, jednu godinu rada 
u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem 
području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i 
organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. 

Člankom 26. st. 2. Zakona o muzejima propisano je da ravnatelj obavlja slijedeće 
poslove: organizira i vodi rad i poslovanje javnog muzeja i galerije, predlaže program rada i 
razvoja, vodi i odgovara za stručni rad javnog muzeja i galerije, predstavlja i zastupa javni 
muzej i galeriju u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, obavlja druge poslove 
predviđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom, a ako javni muzej i galerija nema 
muzejsko vijeće, ravnatelj obavlja i sljedeće poslove: donosi programe rada i razvoja javnog 
muzeja i galerije uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uz 
mišljenje stručnog muzejskog osoblja, usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o 
izvršenju programa rada i razvoja javnog muzeja i galerije, donosi statut uz prethodnu 
suglasnost osnivača, odnosno osnivača s većinskim udjelom, donosi druge opće akte javnog 
muzeja i galerije sukladno statutu. 

Člankom 44. Zakona o muzejima propisano je da su muzeji i galerije te muzeji, 
galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužni uskladiti svoje statute i druge opće akte i svoj 
rad s odredbama ovoga Zakona u roku od 120 dana od dana njegova stupanja na snagu. 

Radi usklađivanja sa važećim zakonskim odredbama, predlaže se Gradskom vijeću 
davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada 
Zavičajnog muzeja Ozalj kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o  
                 izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavičajnog  
                 muzeja Ozalj 

 
Točka 5. 

ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE 
RAVNATELJA/RAVNATELJICE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ 

   
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. Člankom 26. Statuta Zavičajnog muzeja je 
određeno da ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Gradsko vijeće na temelju javno 
provedenog natječaja. 

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ravnateljice raspisuje Gradsko vijeće, a postupak 
provodi Odbor za izbor i imenovanja. Ravnatelj/ravnateljica Muzeja imenuje se na vrijeme od 
četiri godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem-ravnateljicom. 

Člankom 26. st. 2. Zakona o muzejima (NN 110/15) propisano je da ravnatelj obavlja 
slijedeće poslove: organizira i vodi rad i poslovanje javnog muzeja i galerije, predlaže program 
rada i razvoja, vodi i odgovara za stručni rad javnog muzeja i galerije, predstavlja i zastupa 
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javni muzej i galeriju u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, obavlja druge poslove 
predviđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom, a ako javni muzej i galerija nema 
muzejsko vijeće, ravnatelj obavlja i sljedeće poslove: donosi programe rada i razvoja javnog 
muzeja i galerije uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uz 
mišljenje stručnog muzejskog osoblja, usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o 
izvršenju programa rada i razvoja javnog muzeja i galerije, donosi statut uz prethodnu 
suglasnost osnivača, odnosno osnivača s većinskim udjelom, donosi druge opće akte javnog 
muzeja i galerije sukladno statutu. 
 Odlukom o poništenju natječaja za izbor ravnatelja Zavičajnoj muzeja Ozalj od 23. 
veljače 2015. godine (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja br. 1/15) poništen je natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnoj muzeja Ozalj na nepuno radno vrijeme od 4 
sata dnevno objavljen u Narodnim novinama br. 2/15 od 15. siječnja 2015. godine te je 
odlučeno da će se sukladno čl. 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) 
natječaj ponoviti. 

Odlukom o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj od 23. 
veljače 2015. godine (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja br. 1/15) Stjepan Bezjak imenovan je 
vršiteljem dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj. Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja 
započeo je s danom 1. ožujak 2015. godine, a traje do okončanja postupka natječaja za izbor 
ravnatelja, a najdulje do godinu dana. 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje zaključka kao u 
prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje  
                 ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj 
 

Točka 6. 
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, 

PODRUČNOG UREDA KARLOVAC – UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA 
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. U skladu s odredbom članka 7. Zakona o 
Državnom uredu za reviziju (‘’Narodne novine’’ broj 80/11) i Odlukom glavnog državnog 
revizora, Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, dana 24. veljače 2015. godine 
započeo je reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave od 2012. do 2014. na području Karlovačke županije. Za 
potrebe spomenute revizije u Gradu Ozlju, na raspolaganje je stavljena cjelokupna potrebna 
dokumentacija, isprave, izvješća te druge evidencije i informacije radi obavljanja revizije. 
 Revizijom je utvrđeno da je Grad Ozalj ustrojio knjigovodstvenu evidenciju 
nefinancijske imovine te evidenciju zemljišta. U zemljišnim knjigama i katastru je upisan kao 
vlasnik/posjednik nekretnina za koje postoji valjana pravna osnova stjecanja. U postupku je 
sređivanja evidencije cjelokupne imovine i odabira sustava za upravljanje imovinom. Državni 
ured za reviziju također je utvrdio da je Grad Ozalj donio interne akte kojima su uređeni 
uvjeti i kriteriji za pojedine oblike raspolaganja nekretninama. Za vrijeme obavljanja revizije 
donio je Plan upravljanja imovinom, a u tijeku su aktivnosti vezane uz izradu Strategije 
razvoja Grada Ozlja, čiji će sastavni dio biti i Strategija upravljanja imovinom. 

Nakon provedene revizije, Državni ured za reviziju dostavio je Gradu Ozlju Nacrt 
izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u Karlovačkoj županiji, kojim je na temelju 
utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu 
učinkovitosti ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama u Gradu Ozlju 
učinkovito. 
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Na dostavljeni Nacrt izvješća o obavljenoj reviziji Grada Ozalj se očitovao na način te je 
suglasan sa točkom Nalaza i preporuka, a u cilju postizanja veće učinkovitosti i 
transparentnosti u upravljanju i raspolaganju imovinom već tijekom 2015. godine poduzete 
su slijedeće radnje: 

- Gradsko vijeće Grada Ozlja je dana 15. rujna 2015. godine usvojilo Plan upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja (''Službeni glasnik Grada Ozlja br. 
4/15), kojim su određeni kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom u 
vlasništvu Grada Ozlja, te popisana cjelokupna imovina Grada Ozlja (stanovi, poslovni 
prostori, građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i dr.),  

- Gradsko vijeće Grada Ozlja je dana 14. prosinca 2015. godine usvojilo Odluku o 
uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja, kojom su 
predviđeni  uvjeti i mjerila za davanje gradskih stanova u najam, postupak i tijela za 
davanje stanova u najam, prava i obveze ugovornih strana, obvezni dijelovi ugovora o 
najmu, utvrđivanje visine najamnine te načini prestanka ugovora o najmu stana, a u 
skladu s odredbom čl. 51. Zakon o najmu stanova, 

- u novom sustavu za upravljanje imovinom započet je postupak sređivanja evidencije 
cjelokupne imovine, najprije upisivanjem nerazvrstanih cesta, a zatim će se na isti 
način prema prioritetima evidentirati i ostala komunalna infrastruktura u vlasništvu 
Grada,  

- zbog lakše dostupnosti svih umreženih podataka komunalne infrastrukture, Gradsko 
vijeće Grada Ozlja je dana 14. prosinca 2015.godine usvojilo Odluku o sadržaju, 
ustroju i načinu vođenja baze prostornih podataka Grada Ozlja, 

- u tijeku je izrada Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje iznosa slobodno ugovorene 
najamnine za stanove u vlasništvu Grada Ozlja, kao i izrada Strategije upravljanja 
imovinom u 2016. godini,  

- Grad Ozalj će ubuduće pri davanju poslovnih prostora na korištenje udrugama, 
postupati u skladu s odredbama Zakona o udrugama (''Narodne novine'' 74/14) i 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koju provode udruge (''Narodne novine'' 26/15). 
Dio konačnog Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnosi na Grad 
Ozalj uručen je 13. siječnja 2016.godine. U Planu provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti 
Državni ured za reviziju predložio je ustrojiti i voditi registar imovine na način i s podacima 
propisanima za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini 
odnosno resursima te stvorili uvjeti za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom i za 
donošenje planskih dokumenata (strategija i godišnjih planova upravljanja i raspolaganja 
imovinom), predložio je donijeti strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom kojom je 
potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja, te interne akte kojima treba 
detaljno utvrditi uvjete, ovlasti, procedure i kriterije za dodjelu poslovnih prostora bez 
provođenja javnog natječaja i bez plaćanja naknade te primjenjivati odredbe Zakona o 
udrugama pri davanju poslovnih prostora na korištenje udrugama u obliku nefinancijske 
podrške.  

Za potrebe praćenja preporuka, u skladu s odredbom čl. 14. st. 6. Zakona o državnom 
uredu za reviziju (NN 80/11) Grad Ozalj je obvezan u roku od 60 dana dostaviti Državnom 
uredu za reviziju Plan provedbe preporuka. 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje zaključka kao u 
prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za 
                 reviziju, Područnog ureda Karlovac – upravljanje i raspolaganje 
                 nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
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Točka 7. 
IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA 
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA OZLJA  

ZA 2015. GODINU 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA 
Zaključak: Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite  
                 od požara na području Grada Ozlja za 2015. godinu 
 

Točka 8. 
PROVEDEBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  

NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. U ostvarivanju prava  i obveza  u području  
zaštite od požara  sukladno članku 13. stavak 4.  Zakona o zaštiti od požara, a u skladu 
s P l a n o m  z a š t i t e  o d  p o ž a r a  b r o j :  P Z - 0 2 / 1 3  i  Procjenom ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije Grada Ozlja broj: PU-01/13 donosi se Provedbeni plan 
unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2016. godinu. U cilju   
unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ozlja potrebno je u 2016.  godini 
provesti organizacijske, tehničke i urbanističke mjere. Nadležno upravno tijelo Grada Ozlja 
upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim 
predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. Financijska sredstva za provedbu obveza  koje  
proizlaze  iz ovoga  Provedbenog plana,  planiraju se  u Proračunima izvršitelja zadatka. 
Izvješće o  stanju  provedbe godišnjeg  Provedbenog  plana  unaprjeđenja  zaštite  od požara 
Grada Ozlja za 2016. podnosi Zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Ozlja, a isto će se 
dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i Vatrogasnoj zajednici karlovačke županije. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA 
Zaključak: Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području  
                 Grada Ozlja za 2016. godinu 

 
Točka 9. 

ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE ODLUKE O FINANCIRANJU IZ FONDOVA 
EUROPSKE UNIJE ZA PROJEKT ''PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG 

SUSTAVA OZALJ'' OD 15. PROSINCA 2015. GODINE 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Ministarstvo poljoprivrede je dana 23. 
travnja 2015. godine u okviru Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007.-2013., 
Prioritetna os2-Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te 
integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama uputilo ograničeni Poziv na dostavu 
prijedloga projekata Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje 
dijelove sustava vodoopskrbe i odvodnje, između ostalih javnom isporučitelju vodnih usluga 
Komunalno Ozalj d.o.o., te objavilo ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata na 
stranicama Ministarstva poljoprivrede kao i na središnjim mrežnim stranicama sustava 
upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u RH. Na temelju 
rezultata postupka odabira sukladno kriterijima za odabir projekata provedenim od strane 
Odbora za odabir projekata i izvješća o prihvatljivosti projektne prijave odabran je projekt 
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„Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Ozalj“ javnog isporučitelja vodnih usluga 
Komunalno Ozalj d.o.o. ukupne vrijednosti do 7.580.000,00 kn. Od toga je nacionalni dio 
2.510.750,00 kn, dok su sredstva EU 5.069.250,00 kn. Izvori financiranja nacionalnog dijela 
su Hrvatske vode 1.752.750,00 kn, Isporučitelj vodne usluge 176.600,00 kn i Grad Ozalj 
581.400,00 kn.     
 
Drugi dio točke pojasnio je g. Zlatko Gojmerac, direktor Komunalno Ozalj d.o.o.  
Projekt se sastoji od dva dijela. Prvi dio se odnosi na izgradnju vodovoda za područje 
Dojutrovice i Kašta, a drugi dio projekta se odnosi na rekonstrukciju cjevovoda od Opare do 
Vuksana i jednog dijela cjevovoda Mali Erjavec – Ozalj. Financiranje je podijeljeno tako da 
veći dio financiraju Hrvatske vode, smanjuje se udio Europske unije, a lokalna sredstva su 
ostala na 10%. S obzirom da se radi o relativno velikom zahvatu a kratkom roku za izvršenje 
sve mora biti napravljeno i plaćeno do kraja ove godine. Komunalno idući tjedan u dogovoru 
sa Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede mora ići na objavu natječaja da bi se 
stiglo to sve napraviti. Ići će se na najkraće moguće rokove koje Zakon o javnoj nabavi 
dopušta a do tada bi Grad Ozalj morao napraviti rebalans, odnosno osigurati dio potrebnih 
sredstava u Proračunu. Apelirao je da se rebalans proračuna napravi što prije jer je ovo 
jedinstvena prilika da se uz 10% vlastitih sredstava izrealizira tako veliki projekt.  
 
Rasprava: - 
Biserka Vranić je pozdravila činjenicu da smo uspjeli dobiti ta sredstva jer su to projekti koji 
se rade već 10 godina. S time bi se došlo u situaciju da imamo 100% pokrivenu vodoopskrbu 
na cijelom području. Treba razdvojiti provođenje ovog projekta i podjelu omjera u 
Komunalnom poduzeću. Slaže se s g. Basarom što stalno povlači pitanje oko podjele omjera 
jer to treba riješiti.  
 
Stjepan Basar je kazao da je Zakon o trgovačkim društvima do danas točno izdefiniran. 
Direktori koji su bili u Komunalnom pouzeću su trebali uskladiti rad poduzeća sa Zakonom 
o trgovačkim društvima. Grad hoće intenzivno ulagati i povećava kapital u Komunalnom 
poduzeću pa ne vidi zašto je problem da se doradi taj sporazum.  
 
Zaključak: Donosi se zaključak o primanju na znanje Odluke o financiranju iz fondova  
                 Europske unije za projekt ''Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog     
                 sustava Ozalj'' od 15. prosinca 2015. Godine 
 
Zlatko Gojmerac napustio je sjednicu u 18,01 sati 

 
Točka 10. 

ODLUKA O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANICE/PREDSJEDNICE ODBORA ZA 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI LIDIJE MATAKOVIĆ 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Dana 21. siječnja 2016. godine predsjednica 
Odbora za društvene djelatnosti Lidija Mataković podnijela je Gradskom vijeću Grada Ozlja 
neopozivu ostavku na dužnost člana/predsjednika Odbora za društvene djelatnosti. 
 Člankom 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja propisano je da odluku o 
razrješenju predsjednika ili člana radnog tijela donosi  Gradsko Vijeće, a predsjednik Vijeća 
će od ovlaštenog predlagatelja zatražiti da umjesto razriješenog člana, najkasnije u roku 
trideset dana od dana razrješenja, predloži novog kandidata. 
 Člankom 28. Poslovnika također je propisano da predsjednika i ostale članove radnih 
tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika, iz reda znanstvenih, stručnih i drugih 
javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području Grada po načelu stručnosti, na 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju 
vijećnike da dostave svoje prijedloge. 
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 Na prijedlog HDZ-a, GO Ozalj, Odbor jednoglasno predlaže da se umjesto Lidije 
Mataković imenuje g. Stjepan Bezjak, kustos Zavičajnog muzeja Ozalj. Slijedom navedenog, 
predlaže se usvajanje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju dužnosti članice/predsjednice Odbora za  
                 društvene djelatnosti Lidije Mataković 

 
Točka 11. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNOJ VISINI ZAKUPA 
POSLOVNOG PROSTORA NA PODRUČJU GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Odlukom o minimalnoj visini zakupa 
poslovnog prostora na području Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja br. 8/13) 
određeni su kriteriji za određivanje minimalne zakupnine za poslovne prostore na području 
Grada Ozlja. Visina minimalne zakupnine za poslovni prostor određena je prema neto 
korisnoj površini poslovnog prostora, zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi te djelatnosti 
koja se u poslovnom prostoru obavlja. Također su utvrđene zone za određivanje visine 
minimalne zakupnine na način da I. zona obuhvaća naselje Ozalj i Podgraj, a II. zona 
obuhvaća sva ostala naselja na području Grada Ozlja. 
 Ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđene grupe: 
I. grupa (ugostiteljska, novčarska, osiguravateljska, uslužna djelatnost u zdravstvu i druge 
uslužne djelatnosti, trgovačke, posredničke usluge i agencije), II. grupa obuhvaća djelatnost 
odgoja i obrazovanja, kulture, informiranja i druge društvene djelatnosti, proizvodne 
djelatnosti, obrtničke i osobne usluge, skladištenje robe, a III. grupa obuhvaća kancelarijsku 
djelatnost pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, umjetničku djelatnost, prodaju suvenira, garaže. 
 U skladu sa uputom Državnog ureda za reviziju da je potrebno donijeti interne akte 
kojima bi se detaljno utvrdili uvjeti i kriteriji za dodjelu poslovnih prostora, posebno u 
odnosu na neprofitne organizacije, a sukladno Odluci Vlade RH o nacionalnoj klasifikaciji 
djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07), predlaže se Gradskom vijeću usvajanje odluke kao u 
prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama odluke o minimalnoj visini  
                 zakupa poslovnog prostora na području Grada Ozlja 

 
Lidija Bošnjak je kazala da poljoprivrednici koji će tražiti neke potpore od Grada sukladno 
Programu o potpori u poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016. godinu neće morati 
osobno podizati potvrdu Porezne uprave kojom dokazuju da nemaju duga po osnovi javnih 
davanja, već će Grad Ozalj ovisno o broju mjesečnih zahtjeva podnositi zahtjeve Poreznoj 
upravi, a sve u cilju izbjegavanja dodatnih troškova podnositeljima zahtjeva. Naime, 
ishođenje takve potvrde u Poreznoj upravi iznosi 40,00 kn državnih biljega.   
 
Zamjenica gradonačelnice, Nada Diković pozvala je nazočne na NOĆ MUZEJA 2016., koji će 
se održavati u prostorima Zavičajnog muzeja Ozalj pod vodstvom kostimiranih povijesnih 
ličnosti kroz stalni postav muzeja svaki puni sat, u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ivana 
Belostenca“ Ozalj sa prigodnim predavanjem i otvorenjem izložbe „Jezik sveti mojih djedova: 
hrvatsko-bugarske usporednice, u Hidroelektrani Ozalj-Munjari koju ćete moći upoznati uz 
stručno vodstvo svakih sat vremena i pavlinskom samostanu sa župnom crkvom Rođenja 
BDM u Sveticama koja će biti otvorena od 18,00 do 22,00 sati za obilazak, molitvu i svetu 
ispovijed. 
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Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad 
sjednice završen u 18,10 sati.  
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