SKRAĆENI ZAPISNIK SA 29. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 31. siječnja 2017. 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, Zlatko Starešinčić,
Dubravka Sučec, Irena Šimunić, Jasminka Tkalac, Biserka Vranić, Branko
Zoretić, Josip Žapčić
ODSUTNI: NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić,
- Nada Diković – zamjenica gradonačelnice
- Branko Jakšić – županijski vijećnik
- 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
- Vesna Cvijak – voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o.
- Miroslav Pilat – direktor Azelija Eko d.o.o.
- Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj
- Zdenka Stupić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca 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 15 vijećnika, te da sjednica može započeti.
Predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom 15. Zaključak o davanju suglasnosti za prijavu
projektnog prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, te su svim vijećnicima uz
prijedlog za dopunu dnevnog reda uručeni materijali po predloženoj dopuni.
Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.
DNEVNI

RED

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća
3. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2016. godine
4. Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga za Grad Ozalj
6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Gradu Ozlju
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
8. I. izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2017. godinu
9. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2017. godinu
10.Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
na području Grada Ozlja za 2016. godinu
11.Zakoljučak o ponovnom raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske
knjižnice i čitaonice ''Ivana Belostenca'' Ozalj i o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice ''Ivana Belostenca'' Ozalj
12.Zaključak o razrješenju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj
i o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
13.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana
Belostenca Ozalj
14.Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2016.
godinu.
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15.Zaključak o davanju suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga „Promicanje održivog
razvoja prirodne baštine“.
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 15 glasova ZA.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Ivica Čupor je pozdravio prisutne. Zahvalio gradonačelnici što je uvažila sugestiju da se smanji
prirez sa 12% na 10% i da se točka „Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja“ nađe na dnevnom
redu. Pohvalio je rad zimske službe. Uputio je pitanje direktoru Komunalnog poduzeća što se
poduzelo po pitanju poslovanja poduzeća, nadzornog odbora i skupštine Komunalnog poduzeća.
Zlatko Gojmerac je pozdravio prisutne. Kazao je da je zadnja sjednica nadzornog odbora održana
u prosincu kada su usvojeni planovi poslovanja za ovu godinu, kako financijski plan tako i plan
investicija gdje planiraju pozitivno poslovanje u 2017. godini i poduzimaju aktivnosti da se to i
ostvari. Sjednica skupštine sazvana je za prekosutra sa dnevnim redom vezanim za
dokapitalizaciju poduzeća.
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Postavio je pitanje gradonačelnici vezano za klizište na cesti
prema Kamanju. Upitao je kada će se ponovno moći voziti po toj cesti pa makar i po makadamu.
Predložio je da se naloži komunalnom redaru ili policiji da ujutro kada se ide na posao i kasnije sa
posla regulira promet ili da se stavi veliko ogledalo. Naveo je da je navodno država dala 20 miliona
kuna županijama za održavanje cesta. Nada se da će nešto od tih sredstava biti dodijeljeno i gradu
Ozlju. Nadalje po portalima se stalno vrti da je županija dobila 2 miliona kuna za kulturu a da su
se samo Grad Ogulin i Grad Karlovac javili na natječaj.
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Navela je da mi nismo ništa mogli napraviti od ovoga što je
napravljeno. Niti smo mogli promjeniti odluku investitora Hrvatskih cesta da ubrzaju radove jer se
nisu mogli ni ubrzati više nego što se radilo. Radili su svaki vikend, svaku subotu i nedjelju i stali
su u trenutku kad ekstremni vremenski uvjeti to više nisu dozvolili. U jednom trenutku smo
kazali da ćemo javnosti dati informaciju nakon zadnje koordinacije o tome kada će radovi završiti.
To je možda bilo malo prehrabro obećanje, naime nikakve informacije Grad koji je ovdje samo
krajnji korisnik ne možemo i ne smijemo davati javnosti bez glasnogovornika Hrvatskih cesta.
Preozbiljna investicija i naše sugestije i nikakve izmjene redovnog toka građenja nisu dolazile u
obzir. Jenako je objašnjenje zašto nisu dopustili da se promet odvija po makadamu. Neslužbeno,
bi se cesta morala održavati na način i da se soli i zasipava a to bi onda značilo u trenutku
otvaranja gradilišta opet vraćanje x dana unatrag, skidanje tog dijela posteljice koja je do sada
pripremljena. Rečeno je izričito ne. Na žalost, nismo mogli ništa više.
Stjepan Basar je pozdravio nazočne. Uputio je pitanje direktoru Komunalnog poduzeća. Prema
odluci grada je on i uprava društva ispred Komunalnog poduzeća zadužen da sazove Skupštinu sa
dnevnim redom Izmjena društvenog ugovora Društva i povećanje temeljnog kapitala. Zanima ga da
li je sazvao Skupštinu i da li je nešto po tom pitanju pokrenuto da znamo na čemu jesmo.
Zlatko Gojmerac je odgovorio da je Skupština društva sazvana za četvrtak s time da to nije ovaj
vid skupštine kako je to navedeno u materijalu, jer da bi sazvali takvu skupštinu prije treba
donijeti preliminarni dogovor da se ide na dokapitalizaciju i da se napravi procjena da ne bi radili
procjenu uređaja nepotrebno ako se oba suvlasnika slože da se ide na dokapitalizaciju. Također
uz zahtjev grada da se sazove skupština predložen je ugovor između Komunalnog i grada da
direktor Komunalnog poduzme sve potrebne aktivnosti. Za potpisivanje takvog ugovora on također
mora imati prethodnu suglasnost Skupštine. Zbog toga je sazvana skupština sa dnevnim redom
Donošenje odluke o dokapitalizaciji Komunalnog Ozalj i Donošenje odluke o ovlaštenju direktora
da potpiše predloženi ugovor.
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Stjepan Basar je kazao da je on shvatio da nije sazvana skupština sukladno odluci grada na kojoj
bi u slučaju da ne dođe do suglasja bili ti suvlasnici tog poduzeća upoznati sa slijedom stvari iza
toga kad dođe do neslaganja. Nije zadovoljan što se to sve tako razvlači. Trebalo je biti sazvano
onako kako je bilo decidirano dogovoreno i kakoje pravna služba naredila. Mišljenja je da direktor
Komunalnog poduzeća ne sprovodi odluke Grada Ozlja.
Zlatko Gojmerac se nije složio sa ovakvom konstatacijom. Sazivanje Skupštine na ovaj način
kako je predloženo nije u skladu sa zakonom. Morali su napraviti ono što zakonom prije toga
slijedi. Ova prva skupština mora donijeti odluke da bi se mogla sazvati druga skupština. Radi se
samo o proceduri a ne o nepoštivanju odluka. Kazao je da nije mogao potpisati ugovor dok ne
dobije prethodnu suglasnost. Bilo je moguće skupštinu do sada sazvati ali za to je bila potrebna
inicijativa suvlasnika jer 08.12. nije bilo rečeno da se sazove niti za koju soluciju će se grad
odlučiti. Na ovoj skupštini će biti jasno rečeno jednom i drugom suvlasniku, odnosno biti će
upoznati sa posljedicama ako se ne prihvati odluka. U materijalima uz poziv za skupštinu
dostavljeno je mišljenje pravne službe, odnosno odvjetnice iz Karlovca gdje se jasno upućuje na
daljnje korake, odnosno posljedice neprihvaćanja odluke.
Lidija Bošnjak je pozdravila nazočne. Kazala je da je direktor Komunalnog poduzeća pojasnio prvi
dio gdje je on sazvao skupštinu na način sukladno zakonu, a ona je istaknula što će se vjerojatno
dogoditi na skupštini. Da skupština ne donese odluku o načinu prijenosa uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda na način da se ide u dokapitalizaciju, u slučaju da skupština društva
ne donese takvu odluku mi smo naveli u dopisu direktoru Komunalnog da sukladno čl. 420
Zakona o trgovačkim društvima Grad Ozalj može pokrenuti postupak isključenja drugog člana iz
društva. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda morammo u određenom roku prenjeti
isporučitelju vodnih usluga. JLS ne može biti vlasnik takvog uređaja. Mi smo donijeli odluku da se
ide na dokapitalizaciju, međutim to ne možemo učiniti bez drugog suvlasnika. Mi smo svoju
zakonsku obvezu pokrenuli, započeli smo taj postupak i sad smo u pociziji da ne možemo ništa
učiniti bez suvlasnika. Zato smo tražili mišljenje odvjetnika, odgovor stavili u jedan dopis i od
direktora tražimo daljnje radnje. Isto tako smo stavili i prijedlog ugovora kojim bi se njega ovlastilo
za sve daljnje radnje koje bi on morao poduzeti vezano uz način prijenosa uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda. Posljedice su te ukoliko skupština Komunalnog poduzeća ne donese odluku na
način kako to Grad Ozalj zahtjeva da Grad Ozalj mora na neki način pokrenuti postupak
isključenja društva budući bi nas se moglo prozvati da ne vodimo brigu o svojoj imovini na način
kako je to propisano zakonom.
Zlatko Starešinčić je pozdravio nazočne. Kazao je da budući smo u trendu smanjenja određenih
poreza i nameta postavio je pitanje direktoru Azelije eko. Budući je na nivou države donesena
određena odluka da se smanji PDV sa 25 na 13%, te čitajući po medijima da okolni susjedi
najavljuju smanjenja odvoza smeća, da li je to planirano i u našem poduzeću Azelija eko.
Miroslav Pilat, direktor Azelije eko pozdravio je prisutne. Dao je kratku informaciju da je na web
stranicama Azelije eko objavljen novi cjenik u kojem je smanjen PDV onako kako je propisano
zakonom.
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Navela je da nije dobila konkretne odgovore pa do slijedeće
sjednice traži da joj se dostavi popis projekata sa važećim građevinskim dozvolama koje su
ishođene u periodu unatrag tri i pol godine, odnosno od 2013. godine. Upitala je ima li kakvih
novosti vezanih uz most u Gornjem Pokupju.
Gradonačelnica je kazala da ćemo popis projekata pripremiti za slijedeću sjednicu. Zadnje
informacije vezane uz most dobivene početkom siječnja u Hrvatskim vodama u Zagrebu o tome da
je u tijeku novelacija projekta. To znači usklađenje projekta sa uvjetima Hrvatskih voda koje
postojeća građevinska dozvola nije uvažila. U vremenu ishođenja građevinske dozvole za most zbog
nekih zakonskih mimoilaženja se desilo da je građevinska dozvola izdana bez egzaktnih uvjeta
Hrvatskih voda. Iz tog razloga a na inicijativu mještana Mahična zabrinuti za ozbiljnije poplave
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koje bi se mogle desiti kad se most napravi. Mještani, vlasnici zemlje koja se treba otkupiti nisu
zadovoljni sa ponuđenom otkupnom cijenom. U mjesnom odboru je održan sastanak sa
mještanima gdje je bio cilj objasniti im da nema potrebe da zadržavaju postupak otkupa zemlje jer
samo usporavaju izgradnju mosta a itako u nekom sljedećem koraku doći će do izvlaštenja. Ništa
se time neće postići samo će se produžiti rokovi izgradnje. Na tom skupu je ispalo sve drugo
problem samo ne cijena zemlje. Tada se saznalo od ljudi da su oni silno zabrinuti što će se
dogoditi kad se most izgradi i kako će taj dio naselja biti dodatno plavljen. Od kuda im ta
informacija ne znamo i uvažavajući njihovu zabrinutost sve njihove brige je pismeno iznjela
Hratskim vodama ukljčujući i jedan video zapis jedne od poplava koje su snimili. Ispalo je na
kraju da je to ipak potencijalni problem da ne postoji potpuna usklađenost sa uvjetima Hrvatskih
voda i zbog toga je taj projekt još koji mjesec na produžetku jer se radi novelacija, odnosno
osvježavanje i obnova projekta samog mosta.
Odgovor gospodinu Ivici Benkoviću da ne stoji konstatacija da su se samo Ogulin i Karlovac javili
na natječaj Ministarstva kulture. Ozalj se javio na desetak natječaja Ministarstva kulture.
Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća
Točka 3.
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNICE ZA
RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Gradonačelnica
Gradonačelnica se ispričala zbog nekoliko gramatičkih grešaka. Dodatak koji su vijećnici dobili
danas u materijalima je informacija koja se odnosi na status tužbe grada prema gospođi Branki
Stergar a vezano uz nestanak oružja u Zavičajnom muzeju Ozalj. Kazala je da je imala potrebu
pitati za status tog predmeta pa je pitala bivšu pravnicu Goršić i sadašnju Mikšić, te je došla je do
neugodne spoznaje koju želi podijeliti sa vijećnicima. Presuda Općinskog suda u Ozlju donijeta je
28.04.2006. godine i postala je pravomoćna 06.11.2006. godine. U toj presudi ona ne sadrži nalog
za naknadu štete Gradu Ozlju. Znači utvrđena je u presudi krivica ali nema zahtjeva za
nadoknadu štete. Tamo je naveden samo okvirni iznos štete. Grad jednostavno nije postavio
imovinsko pravni zahtjev, nije izrekom rekao da traži nadoknadu štete niti je nadoknadu štete
zahtjevao u parničnom postupku a istekli su svi rokovi prema Zakonu o obveznim odnosima za
potraživanje te naknade štete sudskim putem. Nastala je zastara i bespredmetno je bilo kakvo
potraživanje grada, obnova postupka ili nešto slično. Svi rokovi su davno prošli.
Rasprava:
Zlatko Starešinčić je zamolio da se u službenim izvješćima koja se dobivaju u materijalima ne
navode nadimci osoba ili ulica.
Gradonačelnica je primila na znanje i ispričava se.
Zaključak: Prima se na znanje Zaključak o Izvješću rada gradonačelnice za razdoblje
od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
Točka 4.
ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br.
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115/16) predložena Odluka o gradskim porezima predstavlja usklađivanje sa navedenim Zakonom
te se predlaže donošenje Odluke o gradskim porezima kao u prijedlogu. Odbor za proračun i
financije se sastao i razmatrao ovu odluku, te sa tri glasa za i dva glasa protiv predlaže Gradskom
vijeću usvajanje ove Odluke.
Rasprava:
Ivica Benković je kazao da mu je jasno da se 2 posto skida zbog predstojećih izbora, te da će se
vidjeti da li će donijeti plus ili minus kod glasača. Smatra da je 400 tisuća kuna jako velik novac
za naš proračun a ovim smanjenjem ćemo upravo ostati bez tog iznosa.
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Kazala je da klub vijećnika SDP i HNS u ovom trenutku i na
ovaj način neće podržati ovu mjeru smanjenja prireza. Smatra da smanjenje od 2% predstavlja
zaista neznantno rasterećenje građana. Da se ta sredstva ciljano ugrade npr. u infrastrukturu ili
neku drugu mjeru koja ima cilj povećanje kvalitete života sigurno bi imala više efekta. Podsjeća da
je jedno od predizbornih obećanja ove gradske vlasti ukidanje prireza i to kompletnog i to u prvoj
godini mandata. Do sada o tome nije bilo niti slova, a niti sada ne bi bilo da pred nama nisu
lokalni izbori i zbog toga misli da ovaj sadašnji prijedlog nije vjerodostojan već je samo jedna
odluka od populističkih mjera koje su već viđene kod izrade financijskog plana za 2017. godinu.
Članak 26 je pogrešan u odluci i treba ga ispraviti.
Stjepan Basar je komentirao izjavu da se ovdje radi samo o kozmetici. U životu nam je kozmetika
dosta važna jer vidimo da svi koji proizvode kozmetiku dobro žive i imaju super zaradu. Znači ta
kozmetička stvar koja se smatra ovo smanjenje ne bi trebalo biti po toj logici nebitno. Slaže se da
je to malo smanjenje ali u trendu kad Vlada i svi rasterećuju ljude unoseći na nekim mjestima
bitniji dio smanjenja jer tada izdavajamo iz plaćepa se mi isto kad imamo mogućnost tome
pridružujemo pa će se taj dio novaca koji je 7 kuna nekome ali je ukupno 350 tisuća kuna do 500
tisuća kuna koje će ljudi dobiti u svoj džep pa će potrošiti za nešto drugo. Nije to besmisleno. Mo
ra spomenuti jednu riječ a to je obmana. Mi smo izglasavanjem prireza obmanuti na način jer
nam je bilo tvrđeno da ćemo sve te novce uložiti u infrastrukturu, a dobro se sjećamo da smo
svake godine ulagali u infrastrukturu, ni toliko koliko smo prireza ubrali. U svakom slučaju prirez
je potreban ali ga onda treba namjenski trošiti.
Biserka Vranić je kazala da donošenjem izmjene i dopune o visini poreza i prireza u svakom
gradu je jedna najvažnija i najozbiljnija odluka. Napomenula je činjenicu da se odluka o prezu
donosi na početku mandata ili na sredini mandata, te da nije u redu da se donosi tri mjeseca pred
izbore. Time i sebi i drugoj ekipi koja dođe određujete na koji način će se formirati proračun u
sljedećem mandatu. To je mala ušteda građanima ali je veliko smanjenje za gradski proračun.
Nama ovaj novac treba jer iz godine u godinu imamo sve veće potrebe. Kazala je da neće glasati za
ovu Odluku. Izjavila je da se za vrijeme njenog mandata prirez trošio namjenski što potvrđuje
činjenica da grad nikada nije dobio opomenu od Ureda za reviziju da se sredstva troše
nenamjenski.
Gradonačelnica se uključila u raspravu. Kazala je da su se u ovoj godini, nakon što smo u
siječnju vidjeli kako se realiziraju proračunski prihodi, stekli uvjeti da si to možemo priuštiti. To je
predizborno obećanje stranaka koalicije, koje na žalost nismo mogli ispuniti do sada jer su se dva
puta u ovom razdoblju koje je iza nas mijenjali zakonski propisi, koji su jedinicama lokalne
samouprave i našem gradu, smanjili proračunske prihode. Jednostavno nije bilo moguće to ranije
odraditi. Ono što Ozalj nije radio, nije zbog tih zakonskih izmjena povećavao prirez, već smo ga
zadržali na istoj razini. U ovoj godini stekli su se uvjeti da možemo to i smanjiti i evo dva posto biti
će za naše građane neko olakšanje.
Branko Benković napustio sjednicu u 17,42 sati
Usvajanje: 8 ZA, 1 PROTIV, 5 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja
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Točka 5.
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 pojasnila je točku dnevnog reda.
Člankom 25. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15) jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih
usluga dužna je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za
zaštitu potrošača, ako djeluje na lokalnom području, te donositi odluke, nakon mišljenja
savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način. Savjet za zaštitu
potrošača osnovan je Odlukom Gradskog vijeća Grada Ozlja (SGGO 4/14) i istom su imenovani
predsjednica Savjeta i članovi. Dana 23. siječnja 2017. zaprimljen je dopis Regionalne organizacije
za zaštitu potrošača, iz Karlovca, sa zahtjevom da se za člana savjetodavnog tijela za zaštitu
potrošača javnih usluga Grada Ozlja imenuje Snježana Kučinić, Lukšići 9. Slijedom navedenog,
predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga za Grad Ozalj
Točka 6.
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE U GRADU OZLJU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) prestao je
važiti 1. kolovoza 2015. godine, kada je stupio na snagu Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine broj 82/15).
Člankom 29. stavkom 1. točkom 5. Zakona o zaštiti i spašavanju bilo je propisano da Odluku o
određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje donosi izvršno
tijelo, te je temeljem toga Gradonačelnica Grada Ozlja 30. lipnja 2015.godine donijela Odluku o
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Grada Ozlja (SGGO 4/15). Na navedenu Odluku, a na osnovu članka 12. točke 2.
stavka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine broj 30/14 i 67/14), Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za
zaštitu i spašavanje Karlovac, izdao je suglasnost dana 15. srpnja 2015.godine.
Člankom 17. stavkom 1. alinejom 3. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave te uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, donosi Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Iz istog članka, st. 2 razvidno je da
jedinice lokalne samouprave koje nemaju izražene rizike - nisu u obvezi donošenja dokumenata iz
područja civilne zaštite. Slijedom promjene propisa i temeljem Pravilnika o smjernicama za izradu
procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (NN 65/16), postojeći dokumenti Grada Ozlja ažurirani su
početkom 2016.godine, a tijekom 2017.g. pripremit će se relevantni podaci za novu Procjenu rizika
prema kriterijima koje utvrđuje Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Predmetnom Odlukom pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ozlja
predlažu se trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada Ozlja, te Veterinarska stanica Ozalj
d.o.o., koji bi svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima bili
najznačajniji nositelji aktivnosti sustava civilne zaštite Grada Ozlja.
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Temeljem dostavljene Odluke, pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ozlja,
dostavit će Plan angažiranja snaga za provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno posebnim propisima i općim aktima pravne osobe.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ozlja dio su operativnih snaga sustava
civilne zaštite Grada Ozlja.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite u Gradu Ozlju
Točka 7.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Čl. 23 –
Utvrđivanja i naplata komunalne naknade; utvrđeni su obvezni dijelovi Odluke o komunalnoj
naknadi gdje su, između ostalog, navedeni i vrijednost koeficijenta namjene (Kn) za poslovne
prostore kao i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno
ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi pristupilo se zbog boljeg rješavanja
problema socijalno ugroženog dijela obveznika koji zbog opravdanih razloga privremeno nisu u
mogućnosti podmirivati svoje obveze te problematike poslovnih prostora bez namjene.
Branko Benković vratio se na sjednicu u 17,49 sati.
Rasprava:
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi
Pauza 15 minuta 17,50 sati.
Nastavak sjednice u 18,05 sati.
Točka 8.
I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA
OZLJA ZA 2017. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Nakon konzultacija sa lokalnim proizvođačima i Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i
turizam Karlovačke županije u Program unosimo izmjenu mjere potpore za unapređenje biljne
proizvodnje 1.6., namijenjeeu nabavi mehanizacije. Radi se o zamjeni i proširenju termina
“primarna obrada tla”, sa izrazom “primarna poljoprivredna proizvodnja”, koji preciznije I
obuhvatnije pokriva navedeno područje.
Također, navodi se popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, te informacija o
mjesečnom pregledavanju pristiglih prijava.
U čl.9. uklonjene su riječi “godišnje” su radi boljeg razumijevanja i potpunijeg pojašnjenja.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje I.izmjene i dopune
Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2017.godinu, kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se I. izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na
području Grada Ozlja za 2017. godinu
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Točka 9.
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da se radi o zakonskim odredbama koje
moramo provoditi temeljem Zakona zaštite od požara.
Rasprava:
Zlatko Starešinčić je upitao što je sa postavljanjem nadzemnih hidranata jer ih na području
grada Ozlja vidi jako malo. Konkretno u Podbrežju nema niti jednog. Zamolio je da se postave na
onim mjestima gdje postoje uvjeti i hidrantska mreža.
Vesna Cvijak je kazala da nakon inicijative gdje se utvrdilo da na terenu stvarno postoji problem
da se ne vidi i ne zna gdje postoje hidranti, naši djelatnici su obišli cijeli teren i utvrdili gdje sve
postoje hidranti, koje vrste i upisano je u naš sustav e-cesta, GIS aplikaciju gdje je prostorno
smješteno sve i jedan hidrant na našem području. Postoji i popis sa naseljima karta na kojoj su
oni svi ucrtani. Kopija te karte proslijeđena je i Vatrogasnoj zajednici grada Karlovca. Što se tiče
tehničkih specifikacija i mogućnosti i uvjeta postavljanja hidranata objašnjeno nam je iz
Komunalnog Ozalj da postoje zakonske odredbe na kojim razmacima moraju postojati hidranti, da
postoje određene prednosti i mane nadzemnih i podzemnih hidranata. Nadzemni hidranti su se
postavljali pretežno na rekonstrukcijama vodovodne mreže u novije vrijeme, a na postojećim
mrežama su eventualno servisirani i popravljani.
Gradonačelnica je upoznala nazočne sa informacijom da Grad Ozalj ima jednu vrlo vrijednu
aplikaciju sa kojom se malo JLS može pohvaliti da ju ima. Imamo aplikaciju koju smo nabavili i
razvijamo ju već drugu sezonu, a bila je inicirana upravo problemom hidranata jer smo u
županijskoj vatrogasnoj zajednici vidjeli na koji način oni imaju evidentirane hidrante i njihov
izvrstan primjer dobre prakse nam je poslužio da smo to prepisali. Otkupili smo od tvrtke Promet i
prostor minimalnu aplikaciju i unijeli sve hidrante, a kasnije i sve nerazvrstane ceste na području
grada Ozlja snimljene širokokutnom kamerom.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području
Grada Ozlja za 2017. godinu
Točka 10.
IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA 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.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2016.godinu
Točka 11.
ZAKLJUČAK O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ''IVANA BELOSTENCA'' OZALJ
I O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE
I ČITAONICE ''IVANA BELOSTENCA'' OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica

8

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Sukladno čl. 27. Zakona o knjižnicama (NN
/105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i čl. 26. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca
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 27. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ivana
Belostenca Ozalj propisano je da se za ravnatelja može imenovati osoba koja ispunjava slijedeće
uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla
visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za ravnatelja knjižnice može se imenovati osoba
koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri
godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi
prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina
rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. ovoga
članka. Sukladno Zaključku Gradskog vijeća KLASA: 612-04/16-01/03, URBROJ: 2133/05-0116-3 od 19. prosinca 2016. godine, natječaj za izbor ravnatelja je objavljen u „Narodnim
novinama“ broj 3/2017, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Ozlja
www.ozalj.hr dana 11. siječnja 2017. godine i u otvorenom roku pristigle su četiri zamolbe:
zamolba Zvonimira Stepinca, dipl. filozofa i religiologa, Bogdana Bošnjaka, magistra pedagogije i
magistra bibliotekarstva, Marije Mesarić, magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti i
Jasne Pavlović, magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti.
Dana 25. siječnja 2017. godine Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je da niti jedan od
prijavljenih kandidata ne ispunjava sve uvjete propisane čl. 27. Statuta Gradske knjižnice i
čitaonice Ivana Belostenca Ozalj i čl. 19. toč. 1. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada
gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj.
Člankom 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) 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. Do imenovanja ravnatelja
ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove ali
najduže do godinu dana.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Dubravka Sučec kazala je da se Odbor sastao i
predložio dvije osobe kao mogućeg ravnatelja. Prvi je Bogdan Bošnjak koji ima najbolje
kompetencije za obavljanje ove funkcije. S njim je obavljen razgovor i on prihvaća kandidaturu.
Razmatrana je i opcija sa drugim kandidatom ukoliko prvi ne prihvati kandidaturu za ravnatelja
ali sada se neće druga opcija razmatrati s obzirom da je gospodin Bošnjak prihvatio kandidaturu.
Odbor predlaže gradskom vijeću da se za v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana
Belostenca Ozalj imenuje gospodin Bogdan Bošnjak.
Branko Benković je molio da se u materijalima precizira i isprave godine radnog staža g. Bogdana
Bošnjaka.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o ponovnom raspisivanju natječaja za imenovanje
ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice ''Ivana Belostenca'' Ozalj i o
imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice
''Ivana Belostenca'' Ozalj
Gospodin Ivica Benković i Branko Jakšić napustili sjednicu u 18,32 sati.
Točka 12.
ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA
ZRINSKA - OZALJ I O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE
RAVNATELJA/RAVNATELJICE
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Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Sukladno čl. 38. Zakona o ustanovama i čl. 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina
Zrinska – Ozalj ravnatelja/ravnateljicu Učilišta imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Ozlja.
Ravnatelj-ravnateljica Učilišta imenuje se na temelju javno provedenog natječaja. Natječaj za
imenovanje ravnatelja-ravnateljice raspisuje Gradsko vijeće, a postupak provodi Odbor za izbor i
imenovanja. Ravnatelj/ravnateljica Učilišta imenuje se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba
može ponovno biti imenovana ravnateljem-ravnateljicom. Člankom 21. Statuta predviđeno je da se
za ravnatelja/ravnateljicu može imenovati osoba koja ima visoku ili višu stručnu spremu
društvenog smjera, položen stručni ispit, 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i odlikuje se
stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Iznimno se za ravnatelja može imenovati
osoba sa nižom stručnom spremom od spreme propisane u stavku 1. ovog članka ako je istaknuti
i priznati stručnjak na području društvenih djelatnosti s najmanje deset godina radnog staža.
Člankom 22. Statuta PUO također je propisano da osnivač može razriješiti ravnatelja-ravnateljicu i
prije isteka roka na koji je imenovan u slučaju ako sam zatraži razrješenje ili ako nastanu takvi
razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do
prestanka ugovora o radu, a kada Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju ravnateljaravnateljice, imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja do imenovanja ravnatelja- ravnateljice javnim
natječajem.Također čl. 40 i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
određeno je da se ravnatelj ustanove imenuje na temelju javnog natječaja, ako zakonom nije
drugačije određeno, a natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se u javnim glasilima.
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja (čl. 44. st. 5. Zakona o
ustanovama). Dana 7. prosinca 2016. godine ravnateljica Zdenka Stupić podnijela je zahtjev za
razrješenje dužnosti ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska s danom 31. siječnja
2017. godine, radi odlaska u mirovinu, te je Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj dana
25. siječnja 2017. predložio da se Stjepan Bezjak, mag. philol. croat. et hist., iz Karlovca,
Zadobarje 47 imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska –
Ozalj do okončanja postupka imenovanja ravnatelja na temelju javnog natječaja, a najduže godinu
dana. Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje zaključka kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o razrješenju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta
Katarina Zrinska - Ozalj i o raspisivanju natječaja za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice
Točka 13.
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA GRADSKE KNJIŽNICE
I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Člankom 19. toč. 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice
Ivana Belostenca Ozalj za diplomiranog knjižničara propisani su uvjeti: završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski studij knjižničarskog usmjerenja ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su
bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, probni rad u trajanju od 6 mjeseci, broj izvršitelja
0,5, koeficijent 1,25. Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj
struci (''Narodne novine'', broj 28/11, 16/14, 60/14) u članku 2. točka 3. propisani su uvjeti za
zvanje diplomirani knjižničar:– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i

10

komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su
bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka
stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih
predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u
roku od 3 godine od dana zapošljavanja, te položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.
Budući da je člankom 37. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenca Ozalj, propisano
da Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost
osnivača, radi usklađivanja sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, predlaže se Gradskom
vijeću davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju
i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje. JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada
Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
Točka 14.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA
OZLJA ZA 2016. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje. JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Prima se na znanje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu
javnih priznanja Grada Ozlja za 2016. godinu
Točka 15.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIJAVU
PROJEKTNOG PRIJEDLOGA „SUSRET S RIJEKOM“ NA OTVORENI POZIV NA DOSTAVU
PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE“
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje. JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se zaključak o davanju suglasnosti za prijavu projektnog
prijedloga “Susret s rijekom” na otvoreni poziv na dostavu projektnih
prijedloga “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”.
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Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad
sjednice završen u 18,50 sati.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2133/05-01-16-2
ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Žapčić

_______________________

_____________________________
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