SKRAĆENI ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 28. lipnja 2016. godine s početkom u 16,30 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica 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: 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.
- Miroslav Pilat – direktor Azelija Eko 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
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 16,30 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Josip Žapčić, predsjednik Gradskog
vijeća. Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 14 vijećnika, te da sjednica
može započeti. Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.
DNEVNI

RED

1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja
3. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja:
a) lzvješće o radu i Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. g.
b) Plan rada i Financijski plan za 2016. i 2017. g.
4. Zajednica Športskih udruga Grada Ozlja:
a) lzvješće o radu i Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. g.
b) Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu
5. lzvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2015.g.
6. I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2016. g.
7. Odluka o prijenosu prava građenja komunalne vodne građevine javnom
isporučitelju vodnih usluga na području Grada Ozlja
8. I. izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ozlja za
2016.g.
9. Zaključak o davanju suglasnosti za upis djece u Dječji vrtić Zvončić Ozalj za
pedagošku 2016. i 2017. g.
10. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić
Ozalj
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11. Zaključak o prijedlogu za imenovanje ovlaštenih mrtvozornika za područje Grada
Ozlja
12. a) Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u
Karlovcu
b) Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u
Karlovcu
13. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Vijeća MO odbora Police za izdvajanje
naselja u sastavu MO Police iz sastava Grada Ozlja i pripajanje Općini Kamanje.
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 14 glasova ZA.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Zadnji puta postavio je pitanje odložene šute i
građevinskog materijala na groblju u Ozlju, a ista stvar se dogodila u poduzetničkoj zoni
uz glavnu cestu gdje je odvežena zemlja pomiješana sa pijeskom. To treba izmaknuti na
drugu gradsku parcelu. Primjetio je da se na krovu zgrade gradske uprave često nešto
radi, pa ga zanima da li se nešto popravlja na repetitorima ili se pojačava snaga, ukoliko
da, da li se to plaća gradu. Što se tiče igrališta kod stare škole mišljenja je da ga treba
ostaviti Sportskom društvu Ozalj na upravljanje kako je to bio običaj do sada. Također
pod hitno treba nešto napraviti u vezi zavoja prema staroj školi gdje se nalazi aktualno
klizište.
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Kazala je da za šutu kod groblja, ukoliko je ima
više nego što je bilo prije nema informaciju, pa moli direktora Komunalnog da pomogne
odgovorom. Zemlja u gospodarskoj zoni na zelenoj površini nije slučajno tamo, već je na
puno molbi i truda prema „Festu“ kad su iskapali na gradilištu dovezena da se poravna
teren i čeka da se razgrne. Majstori na krovu zgrade uprave su vrlo su aktivni, a naročito
naši radio amateri u zadnjih par mjeseci. Što se tiče igrališta kod stare škole nije nikada
bilo riječi da se koristi kao parkiralište, jedino u izuzetnim prilikama kad je veći sprovod a
to je dva tri puta na godinu. Nije bilo riječi da se igralište uzme Sportskom društvu Ozalj,
naprotiv pozvali smo ih na razgovor iz razloga što je to isto gradska imovina i postojeći
ugovor je trebalo raskinuti kao što je bio slučaj i sa svim korisnicima gradskih poslovnih
prostora. Problem klizišta na državnoj cesti u Ozlju što reći osim da se čeka da krenu
radovi. Raspisan je natječaj za javnu nabavu, gdje se ponude otvaraju 07.07. i dalje teče
žalbeni rok, a po sadašnjoj procjeni radovi kreću sredinom 8. mjeseca, a bilo je obećano
15.06. Pisana je protestna nota na sve moguće adrese i nudili smo Hrvatskim cestama i
svim nadležnim institucijama da se odmah formira stručna komisija koja će prije
otvaranja ponuda izabrati alternativni pravac, odnosno riješiti kako će se izorganizirati
promet dok se izvode radovi. To sve znači da će radovi trajati tri mjeseca i da ćemo ući u
studeni a i imati dodatne probleme.
Lidija Bošnjak je pozdravila nazočne i odgovorila na prvi dio pitanja gospodina Benkovića
gdje je pitao za radove na krovu. Kazala je da su vjerojatno radove imali Radio klub Ozalj i
udruga Tehno OZ ali postoji i jedan ugovor koji imamo sklopljen već duži niz godina sa
tvrtkom Tele2 koja nam na godišnjoj razini uplati oko 80.000,00 kn. Što se tiče igrališta
kod stare škole i Sportskog društva Ozalj, temeljem naloga Državnog ureda za reviziju
početkom godine do nedugo unazad provodili smo natječaj za zakup poslovnih prostora.
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Sportsko društvo Ozalj je udruga i kod njih moramo postupati sukladno Zakonu o
udrugama. Postoji važeći ugovor koji je Grad Ozalj sklopio sa Sportskim društvom Ozalj i
traje već nepunih deset jer ističe u listopadu ove godine. Nedavno su pozvani predstavnici
SD Ozalj da se upoznaju sa zakonskim odredbama. Predsjedniku je dat sporazum o
raskidu važećeg ugovora na potpis no još se nije vratio potpisan. Napomenuto im je
budući se radi o javnom interesu da je procedura natječaja kao i za sve ostale udruge.
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Kazala je da je njezino prvo pitanje bilo predviđeno
za prijevoz učenika ali sada vidi u materijalima koji su danas podijeljeni da je pitanje
prijevoza za slijedeću školsku godinu pozitivno riješeno, tj. da će Grad Ozalj i ove školske
godine sufinancirati prijevoz učenika osnovne škole iznad standarda što pozdravlja i
vjeruje da će to tako i biti. Drugo pitanje odnosi se na produženi boravak gdje je htjela
informirati gradonačelnicu da kao učiteljica budućih prvačića o potrebi organiziranja
produženog boravka. Naime, 17 roditelja njezinih budućih učenika izrazilo je potrebu
korištenja produženog boravka. Škola nije u mogućnosti financijski to odraditi pa je
potrebna potpora JLS da se ide u realizaciju tog programa. Vjeruje da će gradonačelnica
razumjeti potrebu ovih mladih ljudi i da će podržati realiziaciju ovog projekta i na taj
način svojim primjerom i postupcima pokazati i dokazati da je Grad Ozalj zaista grad
prijatelj djece.
Gradonačelnica je kazala da se prijevoz učenika planira sufinancirati i dalje. Informirala
se u školi kakva je situacija sa natječajem, sa linijama koje smo lani realizirali, sa
autobusnim stajalištima. Puno toga je napravljeno, pokušalo se uvrstiti u taj natječaj, on
još uvijek nije okončan ali vjerujemo da će biti sve u redu. Sve ono što je po zakonu biti će
rješeno i uvršteno je u natječaj a sve što se može na postojećim relacijama na kojima
autobus vozi a iznad je standarda to ćemo uvrstiti i sufinancirati i onim roditeljima koji
nemaju tu sreću, na dva mjesta se to pojavljuje će se ponuditi da se to riješi na drugi
način uz njihovu organizaciju i sufinanciranju po kilometru. Što se tiče produženog
boravka, a što je saznala od ravnateljice i iz propisa za sada ne vidimo apsolutno nikog
tko bi sufinancirao produženi boravak osim isključivo grad i roditelji. Ako o tome možemo
i hoćemo razgovarati, staviti na papir koliko to je, onda znate gdje će to završiti. U
rebalansu ili u proračunu za slijedeću godinu ako si to možemo priuštiti. Ja Vam to ovaj
trenutak ne znam reći jer ne znamo operativno što znači organizirati takvu uslugu, kolika
je to cijena i koliko su zapravo roditelji možda spremni u tome sudjelovati. Upitala je da li
ima tko informaciju da li su roditelji spremni sudjelovati a da se Grad uključi u
organizaciju.
Irena Šimunić je kazala da taj odgovor trenutno nema ali prijašnjih godina dok je bio
organizran produženi boravak roditelji su sufinancirali u iznosu od 300-400 kuna. Ovdje
je sada pitanje o financiranju dva djelatnika.
Gradonačelnica je kazala da je odgovorila ono što zna, spremni smo ispred grada i ne
bježimo na tu temu i ovaj čas joj se čini da je jedino rješenje pogled u financiranju u
gradu, drugog na žalost nema. Niti će država financirati tu uslugu niti županija kao
osnivač škole.
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Postavila je pitanje voditelju Odsjeka za
gospodarstvo i projekte. Dana 31. ožujka imali smo rebalans i tu je navedeno da su neki
natječaji u tijeku pa ju interesira na koje se natječaj grad javio i sa kojim projektima.
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Toni Šarić je kazao da smo se prijavili na dva natječaja: na Ministarstvo graditeljstva,
prijavili smo dva projekta sa cestama. Trenutno nije ništa otvoreno, mi smo se prijavljivali
na one na koje smo mogli. Bilo je prijava na HTZ Projekat obnove Etno sela, zatim prijava
na Ministarstvo regionalnog razvoja sa projektom zacjevljenje potoka Curak i to je to.
Gradonačelnica je pomogla odgovorima te je kazala da Vrtić još uvijek nema natječaja, još
nije objavljen, objavljen je bio natječaj za šumsku infrastrukturu i tu smo se pripremali
javiti ali smo zapeli sa vlasničkim odnosima. Ići ćemo na natječaj MUP-a za nogostup u
Trškoj cesti, javili smo se na natječaj za izvođenje ceste i parkirališta na Bikovom brdu,
čekamo natječaj za nerazvrstane ceste. Javljamo se na sve male natječaje a i na one
velikih vrijednosti.
Miroslav Pilat napustio sjednicu u 16,58 sati.
Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. i 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća

Točka 3.
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OZLJA:
A) Izvješće o radu i Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.do31.12.2015.g.
B) Plan rada i Financijski plan za 2016. i 2017.g.
Predlagatelj: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Izvjestitelj: Ivan Valčić, zapovjednik VZGO
Predsjednik Gradskog vijeća Josip Žapčić konstatirao je da izvjestitelj po ovoj točki nije
prisutan pa će se o ovoj točki razmatrati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
Točka 4.
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA:
A) Izvješće o radu i finacijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.g.
B) Plan rada i financijski plan za 2016. g.
Predlagatelj: Zajednica športskih udruga Grada Ozlja
Izvjestitelj: Branko Benković, predsjednik ZŠUGO
Branko Benković je pojasnio točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju:
a) Izvješća o radu i Financijskog izvješća za razdoblje od 01.01. do
31.12.2015. godine
b) Plana rada i Financijskog plana za 2016. i 2017.g.
Točka 5.
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IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA
2015.G.
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ozlja za
2015. godinu
Točka 6.
I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.G.
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2016. godinu

Točka 7.
ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA GRAĐENJA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
JAVNOM ISPORUČITELJU VODNIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o prijenosu prava građenja komunalne vodne građevine
Javnom isporučitelju vodnih usluga na području Grada Ozlja
Zlatko Gojmerac napustio sjednicu u 17,14 sati.
Točka 8.
I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Temeljem upute Odjela za državne
potpore u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede RH od 31.svibnja 2016. godine, u čl. 4.
Programa pozivamo se i na članak 2. točku 2. Uredbe 1407/2013, te se unose izmjene u
skladu s tim uputama. Također, u čl.10. dodaju se zadnja 4 stavka u članku 5. šprance
za Program 1408/2013 i 1407/2013, sukladno usklađivanju mjera prema zahtjevima EU
vezano za de minimis potpore.
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Nakon konzultacija sa lokalnim proizvođačima i Upravnim odjelom za poljoprivredu,
šumarstvo i turizam Karlovačke županije u Program unosimo 5. mjeru, namijenjenu
unapređenju pčelarstva. Radi se o specifičnoj mjeri - koju provodimo u suradnji sa
Karlovačkom županijom, a koja subvencionira 50% iznosa namijenjenog korisnicima.
U čl.10. navedeni su uvjeti po kojima će potpora biti isplaćena, te potrebna
dokumentacija.
Zbog promjena u načinu prijave šteta i isplate potpora namijenih subvencioniranju šteta,
u čl. 6. i čl. 9. unosimo izmjenu kojom se korisnika upućuje na izravno podnošenje
zahtjeva za isplatu potpore u Grad. Temeljem podnesenog zahtjeva i pripadajuće popratne
dokumentacije, korisniku će biti isplaćena potpora u iznosu 15% premije osiguranja.
U čl. 9. st. 3. dodajemo popis potrebne dokumentacije, temeljem koje će korisniku biti
isplaćena potpora sufinanciranja kupnje i ostavljanja bređih junica.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje I. izmjene i
dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016. godinu, kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se I. izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi na
području
Grada Ozlja za 2016. godinu
Točka 9.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
OZALJ ZA PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upis djece u Dječji vrtić
Zvončić Ozalj za pedagošku 2016./2017. godinu.
Ravnateljica DV Zvončić Ozalj je pozdravila nazočne. Upoznala je vijećnike da će Dječji
vrtić Zvončić Ozalj zbog krečenja prostorija, dezinfekcije igračaka i generalnog čišćenja
vrtića biti zatvoren od 01. do 12. kolovoza. Roditelji su s ovim prijedlogom bili upoznati
početkom pedagoške godine, ispunili su upitnike o korištenju godišnjih odmora koje su
predali krajem svibnja 2016. godine i od tada upisanih 135 djece samo dva roditelja su se
izjasnila da im taj period ne odgovara.
Točka 10.
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Gospođa Ana Kirinčić, iz Ozlja, N. Š.
Zrinskog 29 podnijela je dana 15. lipnja 2016. godine ostavku na dužnost članice
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj zbog nemogućnosti obavljanja navedene
dužnosti. Člankom 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07,
94/13) propisano je da dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće, koje ima od 3 do 7
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članova. Najmanje polovicu članova upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih
djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali članovi upravnog
vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.
Sastav i broj članova upravnog vijeća, način izbora, odnosno imenovanja njegovih članova,
način rada i donošenja odluka utvrđuje se aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
Člankom 27. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj propisano je da vrtićem upravlja
Upravno vijeće koje ima pet članova. Tri člana Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće iz
redova javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga i jedan član
se bira iz reda odgojitelja i stručnih suradnika. Član Upravnog vijeća ne može biti osoba
kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb,
kojoj je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava ili kojoj je izrečena
prekršajna sankcija iz domene zaštite od obiteljskog nasilja. Dana 20. lipnja 2016. godine
sastao je Odbor za izbor i imenovanja, koji je predložio za novog člana Upravnog vijeća
Branka Zoretića, iz Ozlja, Zajačko Selo 28. Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom
vijeću Grada Ozlja donošenje odluke kao u prijedlogu.
Predsjednica Upravnog vijeća, Nada Diković pojasnila je razrješenje gospođe Ane Kirinčić.
Kazala je da je gospođa Kirinčić navela da joj djeca na jesen kreću u školu, te zbog svojih
poslovnih obaveza svoje mjesto rado prepušta nekome drugom. Gospođa Diković je
zahvalila gospođi Kirinčić na odrađenoj 31. sjednici bez naknade u Upravnom vijeću
ozaljskog vrtića, te se zahvalila na donaciji dječje sprave za vrtićko igralište.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.
Vesna Novosel napustila sjednicu u 17,25 sati.
Točka 11.
ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE OVLAŠTENIH MRTVOZORNIKA
ZA PODRUČJE GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prijedlogu za imenovanje ovlaštenih mrtvozornika
za područje Grada Ozlja.
Točka 12.
A) ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU
B) ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
ŽUPANIJSKOG SUDA U KARLOVCU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Županijska skupština Karlovačke županije
je dopisima od 28. travnja 2016. i 6. svibnja 2016. godine zatražila od Gradskog vijeća
Grada Ozlja prijedloge kandidata za izbor sudaca porotnika Općinskog i Županijskog suda
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u Karlovcu s prebivalištem na području tih jedinica lokalne samouprave, odnosno s
područja nadležnosti Općinskog i Županijskog suda u Karlovcu, a sukladno čl. 119. st. 1.
Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15). 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 zastupljenosti pripadnika nacionalnih
manjina, sukladno članku 22. stavku 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
(Narodne novine broj 155/02) te o podjednakoj zastupljenosti prema spolu radi postizanja
stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova
(Narodne novine broj 82/08). Odbor za izbor i imenovanja je na održanoj sjednici dana 20.
lipnja 2016. predložio za područje Grada Ozlja Mariju Čulig za suca porotnika Općinskog
suda u Karlovcu, te Marijana Tkalca za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje zaključaka kao
u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se:
A) Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u
Karlovcu
B) Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u
Karlovcu
Točka 13.
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE PRIJEDLOGA VIJEĆA MO POLICE
ZA IZDVAJANJE NASELJA U SASTAVU MO POLICE
IZ SASTAVA GRADA OZLJA I PRIPAJANJE OPĆINI KAMANJE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda.
Dana 8. lipnja 2016. godine zaprimljen je zahtjev, odnosno prijedlog za izdvajanje svih
naselja u sastavu Mjesnog odbora Police iz sastava Grada Ozlja pod nazivom ''Odluka
Vijeća mjesnog odbora Police od 24. svibnja 2016. godine'' u kojoj se pod toč. I. navodi da
se sva naselja u sastavu Mjesnog odbora Police izdvajaju iz Grada Ozlja te priključuju
Općini Kamanje, u čl. 2. navodi se da će se navedena Odluka dostaviti Općinskom vijeću
Općine Kamanje, Gradskom vijeću Grada Ozlja te Županijskoj skupštini Karlovačke
županije. U prilogu Odluke dostavljena je Odluka Vijeća mjesnog odbora o pokretanju
postupka istupanja iz Grada Ozlja te priključenja Općini Kamanje, popis 134 građana koji
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podržavaju Odluku o izdvajanju iz Grada Ozlja i priključenja Općini Kamanje i zapisnike
sa sjednica VMO Police od 24. travnja 2016. i 24. svibnja 2016. godine.
Sukladno čl. 30.- 32. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj (''Narodne novine'', br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08. – Odluka Ustavnog
suda Republike Hrvatske, 46/10., 145/10., 37/13., 44/13. i 45/13., 110/15) promjenu
područne pripadnosti naselja, izdvajanje naselja iz sastava jedne jedinice lokalne
samouprave i pripajanje drugoj jedinici mogu predložiti predstavnička tijela jedinica,
odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području naselja za koja se predlaže
promjena. Predlagatelji svake područne promjene dužni su pribaviti mišljenje građana s
područja na koje se odnosi promjena, te očitovanje županijske skupštine na čijem se
području nalazi jedinica lokalne samouprave na koju se promjena odnosi. Također, svi
predlagatelji promjena područnog ustrojstva Republike Hrvatske dužni su pribaviti
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske na predloženu područnu promjenu.
Vlada Republike Hrvatske izdat će ili uskratiti prethodnu suglasnost ovisno o procjeni
opravdanosti svakoga pojedinog prijedloga te ovisno o usklađenosti područne promjene s
Ustavom Republike Hrvatske, ovim Zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje
lokalna i područna (regionalna) samouprava. Budući da podneseni prijedlog akta pod
nazivom ''Odluka'' nije sastavljen u skladu s odredbom čl. 98. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 5/19, 1/13, 2/13, 7/13 – pročišć. tekst,
5/15), niti gore navedenim odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj, sukladno čl. 99. Poslovnika predlagatelj je pismenim putem pozvan
da isti uskladi u roku 15 dana od primitka dopisa te uz prijedlog akta dostavi očitovanje
Županijske skupštine Karlovačke županije, prethodnu suglasnost Vlade Republike
Hrvatske na predloženu područnu promjenu, kartografski prikaz predloženih područnih
promjena (geodetski elaborat), dokaze da su potpisnici ''peticije'' ovlašteni predlagatelji
akta (da predstavljaju 1/3 građana s prebivalištem na području naselja za koje se
predlaže promjena), uz napomenu da, ukoliko u ostavljenom roku uskladi svoj prijedlog,
smatrat će se da je isti podnesen kada je prvi put podnesen, odnosno ukoliko predlagatelj
u navedenom roku isti ne uskladi i ne dopuni gore navedenim, smatrat će se da prijedlog
nije niti bio podnesen. Vezano za izdvajanje naselja iz sastava jedne jedinice lokalne
samouprave i pripajanje drugoj jedinici zatraženo je službenim putem mišljenje, odnosno
uputa za postupanje od Ministarstva uprave, Uprave za politički sustav, državnu upravu
te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koje nije zaprimljeno do slanja materijala
za sjednicu Gradskog vijeća.
Rasprava: Biserka Vranić je zamolila da se po ovoj točki očituje gradonačelnica kao šefica mjesnih
odbora.
Gradonačelnica je odgovorila da ju čudi i iznenađuje način na koji je ova priča pokrenuta
jer niti u jednom trenutku nitko iz tog MO nije došao sa nikakvim prijedlogom u ovom
smjeru, zaista nikada nitko. Provjeravali smo unatrag 3 godine sve moguće zahtjeve MO
Police i niti jednog pismenog zahtjeva nije bilo osim zahtjeva Pogrebnog društva Kamanje i
sanaciju potpornog zida na groblju u Durlincima. Ono što se u Durlincima napravilo
odmah 2013. godine je sanacija potpornog zida ispod groblja i crkve. Tada uz taj posao, a
na inicijativu grada, ne mjesnog odbora vidjeli smo da bi bilo dobro u blizini crkve jednu
zapuštenu javnu površinu urediti i napraviti parkiralište za one koje dolaze na groblje i to
je napravljeno. Bio je upit da se groblje Durlinci dade na upravljanje PD Kamanje a ne
Komunalnom Ozalj i to se prihvatilo. Mišljenja je da kolega Mateljan nije bio u ovo
uključen, jer bi u protivnom ovakva ideja i ova priča zahtjevala neki načelan razgovor. Da
je bilo prilike razgovarati i Zakon predviđa sporazumno izdvajanjenekog mjesta u drugu
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JLS sigurno bi razgovarali i promišljali što je dobro i možda bi se i dogovorili. Sigurna je
da bi vrlo kvalitetno i konstruktivno razgovarali ali nije bilo prilike.
Josip Žapčić je bio mišljenja da bez znanja načelnika Općine Kamanje ovo sve sigurno
nije odrađeno. Naposljetku, u našoj gradskoj upravi imamo voditeljicu odsjeka koja je
potpisala ovu peticiju a da o tome nije obavijestila gradsku upravu i gradonačelnicu.
Očito je da tu nešto nije u redu.
Stjepan Basar je kazao da je upravo na ovu temu imao razgovor sa g. Mateljanom i on se
kune da nema ništa sa time. Nije na diku ozaljskom SDP-u i njihovom šefu na
županijskom nivou da radi ovakve poteze, odnosno oduzimanje dijelova teritorija. Apelira
na predsjednicu SDP Ozalj da ispita ovaj slučaj jer nema smisla da se ljudi obmanjuju.
Kazao je da ako ovo nije političke prirode ne vidi koje je druge.
Boris Guštin je kazao da je to dio sela koja kažu da su fara Kamanje i da se oni vraćaju u
svoju faru, te da im Ozalj nije ništa dao. Žarko su zainteresirani da pređu u susjednu
općinu i ne odustaju od toga.
Biserka Vranić je kazala da ju je interesiralo mišljenje gradonačelnice jer je iz
dokumentacije vidljivo da je to proceduralno napravljeno dosta loše. Nije se o tome puno
razmišljalo niti se angažiralo nekoga tko se razumije u proces razdruživanja. Ovu
inicijativu smatra kao jednu vrstu vapaja jer ljudi su se naučili da već tradicionalno
pedeset i više godina su orijentirani prema Kamanju u smiclu i crkve, groblja, škole, pošte
i niz drugih stvari koje ne obavljaju u Ozlju. Infrastrukturni zahvati koji su se dogodili u
posljednje vrijeme u Kamanju su potakli način razmišljanja tih ljudi, da su pod općinom
Kamanje da bi im tamo bilo bolje. Predlaže da te ljude ne odbacujemo unaprijed jer imaju
određene razloge za nezadovoljstvo a između ostalog što se radu MO u zadnje tri godine ne
poklanja dužna pažnja. Također je predložila da se ode do tih ljudi i vidi što njih u stvari
muči, a muči ih infrastruktura. Treba obaviti razgovor sa direktorom ŽUC-a da se sanira
prometnica u nekon pristojnom roku. ŽUC je u predizborno vrijeme napravio cestu
između „Monaka“ i Ozlja i tu se pojavilo nezadovoljstvo. Time je zapravo i kampanja
dobivena. Na mostu i županijskim cestama.
Josip Žapčić je kazao vijećnici Vranić da ako postoje infrastrukturni problemi u nekom
mjesnom odboru da je ona bila gradonačelnica ovog grada 12 godina, te ju je upitao da li
su ti problemi nastali u zadnje tri godine ili su to dugoročni problemi. Kazao je da je ona
znala za te probleme i ne zna zašto ih nije riješila u 12 godina više zato jer su tamo u
narečenom MO devedeset devet posto birači SDP-a.
Biserka Vranić je ispravila netočan navod. Kazala je da je bitno da razdruživanje nije
započelo za vrijeme njezinog mandata. Da je bilo problema, očito bi bilo započelo tada.Što
se tiče rada u MO Police za vrijeme njenog mandata kazala je da se pogledaju ceste u
vlasništvu grada koje su lokalne ceste, koliko je u njih uloženo u zadnjih 12 godina.
Stjepan Basar je podsjetio gospođu Vranić da je imala priliku i mogućnost napraviti i
spojiti cestu kad je g. Mateljan radio cestu, pa ne bi sada bilo prekida.
Gradonačelnica se slaže sa gospođom Vranić da je to ružno i žalosno. Naravno da ćemo
otići u MO Police. Počeli smo prije tri mjeseca obilaziti MO i to ćemo tako i nastaviti.
Potpuno je legitimno da ljudi razmišljaju i žele nešto što misle da im je bolje. Ono što nije
dobro u ovoj priči je to što zbog nekolicine, ljudi su uvjereni kako će im biti bolje u onom
10

dijelu na koji Općina Kamanje ne može utjecati. Radi se o cesti koje od Ozlja ide prema
Kamanju „između Ozlja i Monaka“ koja kreće usred šume prema Kamanju, točno do
administrativne granice s Općinom Kamanje. Ta cesta je nastala i financirana iz jednog
natječaja. Ne iz proračunskih sredstava Općine Kamanje, ne iz županijskih sredstava,
nego iz jednog natječaja kojeg je načelnik Kamanja uspio dobiti. Čudi ju zašto gospođu
Vranić kolega nije informirao o tome i zašto to nije napravila i ona pa se je i iz Ozlja do te
točke mogla napraviti cesta. Trebalo je malo lobiranja, a sada idu obećanja kako će se to
napraviti. Obećanja na koja se ne može utjecati. Sigurno neće biti napravljeno iz
proračunskih sredstava Kamanja. Zašto obećanja ljudima koja su nerealna. Da su ljudi
došli na razgovor da ima se da suglasnost, moždda bi bili razmišljanja zašto ne. Zašto ne
dati ljudima suglasnost da si organiziraju život u drugoj JLS jer je to spretnije pa bi mi
imali manje kilometara lokalnih cesta koje moramo održavati. Vrlo lako bi našli računicu
koja bi išla Ozlju u korist sa tim radruživanjem. Način nije korektan i ti ljudi nisu zaslužili
da ih se instrumentalizira.
Biserka Vranić je morala reagirati na dvije konstatacije. Prva je da je to biračko tijelo
SDP-a. Ako je onda neka to ide iz proračuna Grada Ozlja, bit će više novaca, teritorija će
biti manje i lakše će se održavati. Drugo: cestu je radio ŽUC, a Kamanje je radilo potporni
zid. Za to je dobio 500 tisuća kuna. Grad Ozalj se također javio na natječaj međutim Grad
Ozalj ima 24 mjesna odbora i vidljivo je da su male općine u povoljnijoj situaciji. Pola
milijuna kuna se u malim općinama itekako vidi. Ključno je to da gradonačelnica tri
godine nije bila u MO Police. Trebala je vidjeti s ljudima što oni rade, što žele, kakvi su
problemi jer njoj je nepojmljivo da je njima jedini razlog razgraničenja javna rasvjeta. To
znači da iz ove akcije jedino što se može dogoditi je da gsopođa Vesna Cvijak koja je iz
Polica u Gradu Ozlju dobije otkaz.
Josip Žapčić je kazao da on nije uopće razmišljao da gospođa Cvijak trebati dobiti otkaz,
već je mišljenja da je njena obaveza kao zaposlenika ovog grada bila da gradu Ozlju da
informaciju o namjeri MO Police. Prešutila je ovu akciju i u gradu nisu znali o tome dok
nije došao službeni dopis na urudžbeni. Očito je da se tim ljudima manipulira.
Gradonačelnica je zamolila da se gospođi Cvijak ništa ne stavlja na teret iz razloga što je
nakon te peticije i nakon čega je vidjela uz koji tekst je njezin potpis stavljen, napravila i
pismeno očitovanje. Očito je da je i ona je bila malo izmanipulirana s drugim
obrazloženjem što potpisuje. Cesta od N.Š.Zrinskog do Kamanja se mogla kad je bio
natječaj prijaviti i partneri na tom projektu su mogli biti Općina Kamanje i Grad Ozalj jer
kao partneri i zajednički projekt imaju više šanse da se dogode. Tako to rade susjedne
JLS. Mi imamo sa susjednim JLS dvije zajedničke tvrtke, imamo zajedničko komunalno
redarstvo i to traje već drugu godinu. Nije bitno gdje zamišljena crta između dvije JLS
prolazi. Nije to najbolje zamišljeno ali sa tim ljudima će se razgovarati. Odbacuje prigovor
da ne ide po mjesnim odborima, dapače vrlo često i prilično dobro zna situaciju na terenu.
Zaključak: Donosi se Zaključak o primanju prijedloga na znanje Vijeća MO Police
za izdvajanje naselja u sastavu MO Police iz sastava Grada Ozlja
i pripajanje Općini Kamanje.
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Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je
rad sjednice završen u 18,07 sati.
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 2133/05-01-16-2

ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Žapčić
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