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 SKRAĆENI ZAPISNIK SA 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

održane dana 06. travnja 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, Dubravka Sučec,  
                                 Jasminka Tkalac, Biserka Vranić, Branko Zoretić, Josip Žapčić 
ODSUTNI: Zlatko Starešinčić, Irena Šimunić 
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  
- 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  
-    Bogdan Bošnjak – v.d. ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj  
-    Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 
-    Marijan Pleskina – VZGO (pridružio se nakon pauze u 17,50 sati). 
-    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 13 vijećnika, te da sjednica može započeti. 
Predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom 25. Zaključak o davanju suglasnosti na kupnju 
zemljišta u k.o. Jaškovo, te su svim vijećnicima uz prijedlog za dopunu dnevnog reda uručeni i 
materijali po predloženoj dopuni.  

Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.  
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Aktualni sat, 
2. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja  
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu   

4. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu  
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2017. godini  
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g. 
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini  
8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu u 2017. godini  
9. II. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2017.god.  
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.  
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 
13. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Ozlja Programa 

ruralnog razvoja RH, Mjera  07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. za projekt ''Dječji vrtić 
Zvončić Ozalj – dogradnja'' 

14. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Ozlja Programa 
ruralnog razvoja RH, Mjera  07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. za projekt 
„Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma DVD-a Vrhovac“ 

15. Odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Ozlja   
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16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu  
17. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Zavičajnog muzeja Ozalj za 2016. god. 
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca 

Ozalj za 2016. godinu   
19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska za 

2016. godinu   
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2016. godinu  
21. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ozalj  
22. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2016. godinu  
23. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 

Karlovcu   
24. Zaključak o ukidanju svojstva  javnog dobra u općoj uporabi 
25. Zaključak o davanju suglasnosti na kupnju zemljišta u k.o. Jaškovo. 

 
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.  
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 13 glasova ZA.  
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 
 

Točka 1. 
AKTUALNI SAT 

 
Ivica Benković je pozdravio prisutne. Podsjetio je prisutne da je pred šest mjeseci dogovoreno da 
će se napraviti signalizacija, odnosno putokazi za obrtnike u poduzetničkoj zoni, no to još nije 
napravljeno. Predložio je da se na izlazu iz ulice Kaptol na glavnu prometnicu postavi prometno 
ogledalo. U vrtiću je napravljeno proširenje prostorije a još uvijek ima djece koja su na čekanju sa 
upisom, pa je zamolio da se i po tom pitanju nešto poduzme. 
 
Lidija Bošnjak je pozdravila nazočne. Odgovorila vezano za putokaz za zonu. Putokaz postoji ali se 
radi na tome da se označe sve tvrtke koje su u zoni. Problem je u tome što je u zoni puno tvrtki i 
pobrajanjem svih, ta tabla bi bila previsoka. Osmišljeno je da će rješenje biti u obliku table. Uz 
državnu cestu ju ne možemo postaviti jer moramo tražiti posebnu suglasnost pa će tabla biti 
postavljena malo niže.  
 
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Odgovorila vezano uz postavljanje ogledala na izlazu iz 
ulice Kaptol na glavnu prometnicu. Sugerirat ćemo ŽUC-u i Hrvatskim cestama da nam daju 
suglasnost za postavljanje i to će biti riješeno. Odgovorila je i ukratko vezano za proširenje vrtića. 
U vrtiću je napravljen zimski vrt. Prvom prilikom će se otvoriti i proširit će se mjesta.  

 
Vesna Novosel je pozdravila prisutne. Kazala je da u skupini u kojoj je najveći pritisak i za koju 
imaju listu reda prvenstva to je najmlađa skupina, mlađa jaslička i u njoj imaju upisano 16 djece 
iako je državni pedagoški standard 10 djece. U naredni ponedjeljak počinju upisi za novu 
pedagošku godinu koji traju od 10.04. do 24.04. pa je najlogičnije da djeca koja su sada na listi 
reda prvenstva imaju prednost pred ostalima.   
 
Ivana Tomak Marković je pozdravila prisutne. Zahvalila je što je sanacija klizišta gotova ali je  
upitala što je sa sanacijom ceste prema Oštrom Vrhu i koji su daljnji postupci u rješavanju tog 
problema.  
 
Gradonačelnica je kazala da je nakon završetka sanacije klizišta na zavoju ovo logično pitanje. 
Sada treba sanirati cestu koja je podnijela najveći tereta zaobilazno preko Donjeg Oštrog vrha. Za 
tu cestu imamo od strane ŽUC-a napravljene troškovnike. Najprije za jednu jako opsežnu 
rekonstrukciju koje bi ŽUC jako teško podnio ali isto tako i novi troškovnik za sanaciju sa manjim 
iznosom. Danas je imala dogovoren sastanak u Ministarstvu prometa zajedno sa predstavnicima 
HC, na kojem je osim o mostu trebao biti usmeni razgovor sa gospodinom Škorićem na temu 
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sanacije ove ceste što se odgađa za sljedeći tjedan. Sigurno će se ići u sanaciju ceste, a 
gradonačelnica pokušava ispregovarati što bolje uvjete da se ide u sanaciju a ne samo krpanje 
rupa.  
 

Točka 2. 
USVAJANJE  ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća 
 

Točka 3. 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak - pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.   
Rasprava:  
Ivica Benković je kazao da je za infrastrukturu u prošloj godini ostalo je 800.000,00 kuna 
nepotrošeno. Za te novce se moglo svašta napraviti. Navoziti kamenog materijala, asfaltirati, 
očistiti šumu uz prometnice. Zamolio je budućeg gradonačelnika/cu da odmah počne trošiti ovaj 
novac da se što više toga po terenu napravi.   
 
Lidija Bošnjak je kazala što se tiče izvršenja programa izgradnje komunalne infrastrukture do 
razlike između plana i izvršenja došlo je iz razloga što Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost nije doznačio sredstva za reciklažno dvorište u protekloj godini nego početkom 2017. 
godine i iz tog razloga ta sredstva nisu mogla biti utrošena jer ih nismo ni dobili. Kada dobivamo 
sredstva iz drugih izvora na to ne možemo utjecati. Ta su sredstva namjenska i nismo mogli nešto 
izrealizirati iz svojih sredstva ako smo planirali da ćemo to dobiti iz pomoći.  
 
Stjepan Basar je pozdravio nazočne. Naglasio je da je unatoč svim problemima investiranja u 
infrastrukturu svake godine sve više ulažemo u infrastrukturu i uz sva ta ulaganja imamo plus u 
proračunu. Ovaj smjer koji se iščitava iz ovog izvješća je dobar i treba samo tako nastaviti.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu. 

 
Točka 4. 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU   
 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Rasprava:  
Ivica Benković je kazao da je blagajna puna ali se boji da će doći godišnji odmori i da se novac 
neće moći potrošiti. Napomenuo je da ljudi sa lijeve obale Kupe pitaju za rješavanje problema 
kanalizacije i priključenje na postojeći pročistač.   
 
Gradonačelnica je obećala da će sav novac potrošiti jer smo već puno toga započeli i pripremili. 
Nećemo trošiti neoprezno ali će se potrošiti sve ono što je isplanirano. Činimo sve da se proračun 
puni i da si možemo priuštiti realizaciju projekata i iz vanjskih izvora. Ne otvori se niti jedan 
natječaj a da nemamo nešto spremno što se prijavljuje. Kazala je da  smo danas pred kraj radnog 
vremena dobili obavijest o dva odobrena natječaja. Jedan pri Ministarstvu regionalnog razvitka 
261.000,00 kn za dovršenje parkirališta i prometnice na adresi Kurilovac 2-7, i na Županiji smo 
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dobili sredstva za projektnu dokumentaciju ulice Kaptol, odnosno ceste koja vodi do crkve i za 
dovršenje parkirališta uz groblje na Petruš Vrhu.  
 
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Kazala je da joj je posebno drago da je doživjela vidjeti u 
proračunu ovoliko novca. Iskreno se veseli i nada se da vlast koja će doći poslije 5. mjeseca bilo 
izvršna ili predstavnička da će to znati dobro iskoristiti i napraviti projekte gdje će se vidjeti da 
smo iz nekog gradića zakoračili u jednu infrastrukturnu kvalitetno opremljenu sredinu gdje se 
može lijepo živjeti. Demografska slika se na taj način mijenja i ona daje rezultate na ovaj način. 
Vjeruje da oni koji budu ovdje poslije 5. mjeseca neće rasprčkati sredstva nego će ih usmjeriti u 
ključne projekte. Ekipi koja bude na vlasti i imala ovakav proračun želi puno uspjeha i podržat će 
izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu.  
 
Stjepan Basar se slaže sa gospođom Vranić. Ovdje je sad situacija da ove novce koji su na 
raspolaganju treba efikasno i čim prije pretvoriti u neka dugotrajna dobra koja će koristiti ljudi u 

svakodnevnom životu. Po projektima koje je gradonačelnica prezentirala vidi se da su ti projekti 
već pripremljeni da se ide u dobrom smjeru i da će biti vrlo brzo realizirano i efikasno odrađeno. 
Napomenuo je da službe koje će nadzirati radove koji se izvode na terenu, a koje su u gradskoj 
ingerenciji dignu ljestvicu kvalitete.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donose se I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu.  

 
Točka 5. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA IZGRADNJE  
GRAĐEVINA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI  

   

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak - pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.  
Stjepan Basar napustio sjednicu u 17,18 sati. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje građevina 
                 i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
 

 
Točka 6. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI  
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne  
                 infrastrukture u 2017. godini  
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Točka 7. 

  ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA  
JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2017. GODINI  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Sredstva koja se planiraju u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu za pokriće rashoda javnih 
potreba u kulturi, a izvori financiranja su opći prihodi i primitci proračuna Grada Ozlja, iznose 
1.356.750,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi: Redovna djelatnost ustanova: Gradska 
knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj – 385.000,00 kn, Zavičajni muzej Ozalj – 452.300,00 
kn, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj – 114.600,00 kn.  
Opremanje ustanova i provedba projekata ustanova: Gradska knjižnica čitaonica Ivana Belostenca 
Ozalj u iznosu od 41.800,00 kn, Zavičajni muzej Ozalj u iznosu od 50.050,00 kn, Pučko otvoreno 

učilište u iznosu od 7.000,00 kn. Provođenje projekata u kulturi u iznosu od 210.000,00 kn, 
zakup prostora za rad ustanova u kulturi u iznosu od 96.000,00 kn. 
Rasprava:  
Stjepan Basar vratio se na sjednicu u 17,22 sati 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA   
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba  
                 u kulturi u 2017. godini.  

 
Točka 8. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  
U VATROGASTVU U 2017. GODINI 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Sredstva za redovitu djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Ozlja u iznosu od 299.383,25 kn,  
isplaćivati će se na žiro račun Vatrogasne zajednice Grada Ozlja  u dvanaest mjesečnih akontacija.  
Sredstva u iznosu od 49.500,00 kn za obavljanje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Karlovca, isplaćivati će se na žiro račun Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, 
sukladno Ugovoru između Grada Ozlja i Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca. 
Sredstva za troškove osposobljavanja vatrogasnih kadrova i troškove novčane naknade 
dobrovoljnim vatrogascima te kapitalna ulaganja u ukupnom iznosu od 251.116,75 kuna isplatiti 
će se temeljem zaključaka Gradonačelnice u skladu sa proračunskim mogućnostima ovisno o 
pritjecanju proračunskih sredstava u Proračun Grada Ozlja u 2017. godini. 

Ukoliko se proračunski prihodi u 2017. godini neće ostvarivati u planiranim iznosima, planirani 
rashodi za potrebe vatrogastva uskladiti će se u odnosu na stvarno ostvarene prihode, postupkom 
uravnoteženja proračuna putem izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu.  
Ukupna sredstva za financiranje javnih potreba u vatrogastvu, koja će se isplatiti u 2017. godini, 
ne mogu biti veća od ukupno planiranih sredstava na pozicijama 1125, 1235 i 1345 Proračuna 
Grada Ozlja za 2017. godinu, niti manja od zakonske obveze propisane člankom 45. stavak 3. 
točka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 
174/04, 38/09, 80/10).    
Ukoliko visina sredstava za financiranje javnih potreba u vatrogastvu, obračunata prema 
zakonskim propisima, bude viša od planiranih sredstva u proračunu, iznos planiranih sredstava 
uskladiti će se sa visinom sredstava prema zakonskoj obvezi putem izmjena i dopuna Proračuna 
Grada Ozlja za 2017. godinu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
                 u vatrogastvu u 2017. godini 
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Točka 9. 

II. 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 predstavnicima udruga vinara i vinogradara, te Savjetodavnom službom i 
Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i turizam Karlovačke županije u Program unosimo 
2 nove mjere potpore za unapređenje biljne proizvodnje 1.9 i 1.10., namijenjene opremanju 
vinskih podruma I unapređenju biljne proizvodnje. Radi se o nabavki dugotrajne imovine za 
opremanje vinskih podruma, koji sufinancira i Karlovačka županija. Također, povećava se iznos 
subvencije police osiguranja za usjeve i nasade, te životinje sa 15% na 20%. Zbog navedenih 
promjena, proporcionalno se povećava iznos sredstava potrebnih za potpore, te nakon konzultacija 

ukupan iznos 400.000,00 kn. Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja 
usvajanje II. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 
2017.godinu, kao u prijedlogu. 
Rasprava:  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području   
                 Grada Ozlja za 2017. godinu            

Točka 10. 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA 

 I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak - pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu do 31. ožujka tekuće godine Gradonačelnica je 
dužna Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i izvještaja 
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu. U 2016. godini, za Program izgradnje građevina i 
uređaja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 4.559.075,00 kn, a budući 
da je utrošeno 2.822.577,70 kn, ostvarenje plana iznosi 61,91%. U Izvješću se navode planirani 
projekti u programu izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture sa pripadajućim 
izvršenjima. Namjenski prihodi za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture su 
komunalni doprinos, naknada za koncesije, šumski doprinos, vodni doprinos te naknada za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada kako je planirano u Programu. Po navedenim osnovama 

u 2016. godini Grad Ozalj je ostvario prihod od 600.512,57 kn te su sredstva u ukupnosti 
utrošena za navedeni Program. Osim namjenskim sredstvima, izgradnja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture financirana je i sredstvima pomoći državnog proračuna iznosu od 
320.000,00 kn (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – 120.000,00 kn te Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova EU – 200.000,00 kn). U programu su utrošena i sredstva primljenih 
kapitalnih donacija (Centar za vozila Hrvatske) u iznosu od 240.625,00 kn te drugih prihoda 
Grada Ozlja u iznosu od 1.661.440,13 kn. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
                 infrastrukture u 2016. godini. 
 

 
 
 
 
 

 



7 

 

Točka 11. 

 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu do 31. ožujka tekuće godine Gradonačelnica je 
dužna podnijeti izvješće Gradskom vijeću o izvršenju Programa održavanja komunalne  
infrastrukture za prethodnu godinu. U 2016. godini, za realizaciju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 5.146.600,00 kn, a budući da je 
utrošeno 4.378.736,71 kn, ostvarenje plana iznosi 85,08%.  Za održavanje javne rasvjete utrošeno 
je 780.527,99 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 2.419.853,21 kn, troškovi za održavanje 
javnih površina  iznosili su 1.071.371,41 kn, a za održavanje groblja utrošeno je 107.038,10 kn. 

Namjenski prihodi za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture su komunalna 
naknada, naknada za korištenje prostora elektrana te mjesni samodoprinos. Po navedenoj osnovi 
u 2016. godini je ostvaren je prihod od 1.613.721,72 kn, a utrošeno je 1.283.345,82 kn, od čega 
se iznos od 3.800,00 kn odnosi na sredstva mjesnog samodoprinosa iz 2015. godine. Neutrošeni 
iznos namjenskih prihoda iz 2016. godine u iznosu od 334.175,90 kn prenosi se u proračun 2017. 
godine namijenjen utrošku u Programu održavanja komunalne  infrastrukture.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  
                u 2016. godini. 
 

   Točka 12. 

 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA OZLJA  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Člankom 117. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi 
propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne osigurati sredstva 
za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno ovom Zakonu i posebnom propisu, u skladu sa 
socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području (za troškove stanovanja), a st. 
5. da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje 
novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je 
utvrđeno ovim Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju 
za to osigurana sredstva. Budući da u važećoj Odluci o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (''Službeni 

glasnik'' Grada Ozlja'' 7/16) nisu utvrđena zasebna prava koja se odnose na umirovljenike, 
predloženim izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi predviđena je dodjela jednokratne novčane 
pomoći prigodom blagdana umirovljenicima s područja Grada Ozlja, do visine osiguranih 
sredstava u Proračunu Grada Ozlja za tu namjenu, na način da umirovljenici čija mirovina ne 
prelazi iznos od 500,00 kuna mjesečno ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 
od 400,00 kuna, umirovljenici čija mirovina iznosi od 500,01 - 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu 
od 300,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 - 1.500,00 kuna mjesečno – u 
iznosu od 200,00 kuna (prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na području 
Grada Ozlja ima ukupno 632 umirovljenika s mirovinama manjim od 1.500,00 kuna). Zahtjevi za 
isplatu jednokratne novčane pomoći mogu se podnositi u roku od 30 dana od objave javnog poziva 
na službenoj internetskoj stranici Grada Ozlja, a uz ispunjen zahtjev podnositelji su dužni 
priložiti: presliku osobne iskaznice te druge dokaze potrebne za ostvarivanje prava (potvrdu o 
visini mirovine ili nadležne porezne uprave o prihodima isplaćenim u posljednja tri mjeseca prije 
podnošenja zahtjeva, IBAN tekućeg računa). Dana 31. ožujka 2017. godine održana je sjednica 
Odbora za umirovljenike, koji je  predložio usvajanje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA   
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Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 

 
Pauza 20 minuta.  
Započeto u 17,30 sati. 
Nastavak rada sjednice u 17,50 sati 
 

Točka 13. 
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU  

GRADA OZLJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH, MJERA 07, PODMJERA 7.4.,  
TIP OPERACIJE 7.4.1. ZA PROJEKT „DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ-DOGRADNJA“ 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  

Odluku je potrebno donijeti prema Pravilniku o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela 
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.  
Članak 16. „St. 13. Korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave, odnosno predstavničkog tijela grada Zagreba o suglasnosti za 
provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora imati prilog sa sljedećim 
stavkama: 
–naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti 
–naziv korisnika 
–kratki opis projekta 
–društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije 
–financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu   
 projekta 
–ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije 
–način održavanja i upravljanja projektom/operacijom 
–usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave  
–usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za 
projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim 
se odobrava građenje.“ 
Rasprava: - 
Josip Žapčić je kazao da nam je u početnoj fazi proširenja vrtića početna cijena bila puno veća od 
sadašnje. Da li se je u međuvremenu išlo na smanjenje prostora ili nešto drugo kad je sada cijena 
manja od prvotne.  
 
Lidija Bošnjak je odgovorila da je njoj pojašnjeno da je u sklopu glavnog projekta procijenjena 

vrijednost. U ovom troškovniku trebalo ostati sve ono da bi se objekt priveo funkciji. Dio sredstava 
se može pokriti iz pozicije održavanje javnih površina (prilaz vrtiću, parking). Isto tako bila je 
prijavljena nova kotlovnica, a sada je napravljeno na način da smo u prijavi prikazali postojeću 
kotlovnicu. Ako će trebati, grad će kotlovnicu financirati svojim novcem. Moralo se ići na 
smanjivanje količina i ukalupiti u određeni iznos. Kad se javljamo na vanjske natječaje onda 
idemo na onaj način da dobijemo maksimum.  
 
Gradonačelnica je kazala da smo na početku išli na način da idemo na maksimalno sve uvjete jer 
su tuđi izvori. Značajan dio je smanjen zbog fasade. Prvotno se išlo se na najskuplju moguću 
fasadu sa skupim materijalima da smo mogli dobiti ta sredstva to bi bili iskoristili. Sada se ide na 
jeftiniju varijantu iako ćemo isto imati energetski učinkovitu fasadu ali ne tu koja je višestruko 
skuplja od neke normalne.  
 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada  
                 Ozlja Programa ruralnog razvoja RH, Mjera 07, Podmjera 7.4., Tip operacije  
                 7.4.1. za projekt „Dječji vrtić Zvončić Ozalj – dogradnja“. 
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Točka 14. 
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU  

GRADA OZLJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH, MJERA 07, PODMJERA 7.4.,  
TIP OPERACIJE 7.4.1. ZA PROJEKT  

„REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA DVD-A VRHOVAC“ 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Odluku je potrebno donijeti prema Pravilniku o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela 
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. 
Članak 16. „St. 13. Korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave, odnosno predstavničkog tijela grada Zagreba o suglasnosti za 

provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora imati prilog sa sljedećim 
stavkama: 
–naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti 
–naziv korisnika 
–kratki opis projekta 
–društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije 
–financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu  
 projekta 
–ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije 
–način održavanja i upravljanja projektom/operacijom 
–usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave  
–usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za  
  projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim  
  se odobrava građenje.“ 
Rasprava: - 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 

Zaključak: Donosi se odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području  

                  Grada Ozlja Programa ruralnog razvoja RH, Mjera 07, Podmjera 7.4.,  
                  Tip operacije 7.4.1. za projekt „Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog  
                  doma DVD-a Vrhovac“ 

 
Točka 15. 

ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA ODRŽAVANJA  
JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA OZLJA  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalne djelatnosti se mogu obavljati putem 
trgovačkog društva koje je osnovala JLS, putem koncesije i putem ugovora. Prema Odluci o 
uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje 
komunalnih poslova na temelju ugovora („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/15) kao 
komunalne djelatnosti koje se povjeravaju pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora 
utvrđene su: održavanje asfaltnih površina, održavanje makadamskih cesta, održavanje 
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, održavanje javne rasvjete, preuzimanje i prijevoz umrle 
osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje 
nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije te održavanje groblja i ukop pokojnika. Istom 
Odlukom propisano je da se prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponuda na najmanje tri (3) 
ponuditelja provodi u slučaju da ukupna godišnja planirana vrijednost troškova komunalne 
djelatnosti iznosi manje od 200.000,00 kn, bez PDV-a. Temeljem Odluke Gradonačelnice o 
provedbi prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na 
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području Grada Ozlja imenovano je stručno povjerenstvo, koje je izvršilo pripremu dokumentacije, 
uputilo pozive za dostavu ponuda na četiri  ponuditelja i otvorilo i pregledalo tri pristigle ponude – 
VENERA d.o.o., TIMELEKTRO &SECURITY D.O.O. i ENA d.o.o.. Prilikom pregleda i ocjene ponuda 
utvrđeno je da ponuda ponuditelja TIMELEKTRO &SECURITY D.O.O nije valjana jer nije dostavio 
uredno popunjenu i uvezanu ponudu, niti je u njoj dostavio svu potrebnu dokumentaciju i 
zadovoljio sve kriterije sposobnosti navedene u Dokumentaciji za nadmetanje za navedeni 
predmet. Kriterij za odabir je najniža ponuđena cijena. Od dvije valjane ponude, ponuda 
ponuditelja Venera d.o.o. je povoljnija, te se predlaže Gradskom vijeću usvajanje Odluke kao u 
prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području  
                Grada Ozlja  
 

Točka 16. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA  

GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2016. GODINU  
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Plan gospodarenja otpadom Grada Ozlja odnosi se na razdoblje od 2009. do 2016. godine. 
Prema čl. 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (1) Jedinica lokalne samouprave 
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 
31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom 
službenom glasilu. Prema Planu, do kraja 2016. godine smatralo se da će biti uklonjene 
sve veće deponije otpada, što se nije ostvarilo. Najveći problem je sanacija divlje deponije 
u Ferencima zbog teške pristupačnosti, konfiguracije i sastava tla – špilje iznad Kupe. 
Uočava se smanjenje broja nastajanja divljih deponija te se može govoriti samo o 
pojedinačnim slučajevima gdje se brzom intervencijom najčešće pronađe osoba odgovorna 
za nepropisno odlaganje otpada i naloži uklanjanje istog. U 2016. godini tvrtka Azelija eko 
d.o.o. pokrenula je postupak javne nabave za izgradnju reciklažnog dvorišta u Ozlju. 
Nakon provedenog postupka odabran je izvođač te kompletna dokumentacija poslana u 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dana 7. listopada 2016. sklopljen je 
ugovor o neposrednom sufinanciranju građenja (radova i opreme) i stručnog nadzora 
građenja reciklažnog dvorišta na području Grada Ozlja. Izvođač je radove na reciklažnom 
dvorištu završio do kraja godine te je pokrenut postupak za ishođenje uporabne dozvole. 
Ovim mjerama planira se u najvećoj mogućoj mjeri povećati količina sortiranog otpada 

i tako smanjiti količina miješanog otpada. 
Rasprava: - 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana  
                gospodarenja otpadom za 2016. godinu.   
 

Točka 17. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU  

ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2016. GODINU  
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak – kustos i ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj  
Stjepan Bezjak obrazložio je točku dnevnog reda.  
Rasprava:  
Gradonačelnica je iznijela činjenicu da je ovo odličan izvještaj. Gospodin Bezjak ovaj posao vrlo 
profesionalno i super odrađuje te se nada da će ubrzo pronaći još jednu osobu koja će se zaposliti 
jer on sam ne može ovim tempom ovo sve odrađivati.   
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Stjepan Basar je pohvalio rad gospodina Bezjaka i kazao da se rezultati itekako vide.   
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Zavičajnog  
                muzeja Ozalj za 2016. godinu.  
 

 
Točka 18. 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ ZA 2016. GODINU   

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Bogdan Bošnjak – v.d. ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj  
Bogdan Bošnjak je obrazložio točku dnevnog reda.  

Rasprava: - 
Biserka Vranić je kazala da su desetljećima turizam, kultura i knjižnica vezane uz ženska 
zanimanja pa joj je posebno drago da su ovi dečki uveli ovu vrstu muške energije koja je zapravo 
vrlo konkretna. S neke druge pozicije gledaju na stvari i probleme, imaju drugačiji način 
ophođenja  i nada se da će uspjeti u svim naumima koje su si zacrtali.  
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice  
                 Ivana Belostenca Ozalj za 2016. godinu.  
 

Točka 19. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA ZA 2016. GODINU  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak – v.d. ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska   
Stjepan Bezjak je pojasnio točku dnevnog reda. Naveo je kao glavni problem, prostor koje POU 
nema.  
Branko Benković napustio sjednicu u 18,34 sati. 
Rasprava: - 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta  
                Katarina Zrinska za 2016. godinu.  
 

Točka 20. 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  
SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Hrvoje Zoretić – predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja  
Hrvoje Zoretić je obrazložio točku dnevnog reda.  
Branko Benković se vratio na sjednicu u 18,36 sati.  
Rasprava: - 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih  
                Grada Ozlja za 2016. godinu.  
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Točka 21. 

ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA  
I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA  

ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ  
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Dana 10. ožujka 2017. ravnatelj Zavičajnog 
muzeja Ozalj uputio je Gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ozalj. Člankom 26. st. 3. Zakona o  muzejima 
(''Narodne novine'' broj 110/15) propisano je da, ako javni muzej nema muzejsko vijeće, ravnatelj 
donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, te donosi druge opće akte sukladno statutu. 
Člankom 37. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj propisano je da Statut i Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost osnivača. Člankom 37. Zakona 

o muzejima propisano je da stručno muzejsko osoblje čine zaposlenici u muzejima i galerijama te 
muzejima, galerijama i zbirkama unutar pravnih osoba koji prema odredbama ovoga Zakona 
ispunjavaju uvjete za postavljenje u odgovarajuća stručna muzejska zvanja, odnosno zvanja za 
obavljanje stručnih poslova u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe, kao 
i pomoćnih stručnih poslova, a st. 4) propisano je da uvjete i način stjecanja stručnih muzejskih 
zvanja i drugih zvanja u muzejskoj struci propisuje pravilnikom ministar nadležan za kulturu uz 
prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove znanosti i obrazovanja. Člankom 
38. Zakona o muzejima također je propisano da stručna muzejska zvanja u muzejskoj struci jesu 
kustos, viši kustos i muzejski savjetnik, a stručne poslove u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i 
zbirci unutar pravne osobe obavljaju, među ostalim,  dokumentarist, viši dokumentarist, 
dokumentarist savjetnik. Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj 
struci (NN 97/10, 112/11) utvrđuju se uvjeti i način stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci 
za zvanja kustos, viši kustos, muzejski savjetnik, dokumentarist, viši dokumentarist, 
dokumentarist savjetnik i dr. Propisani uvjet stručnih ili znanstvenih radova za zvanje viši kustos 
podrazumijeva: najmanje 3 objavljena stručna ili znanstvena rada i autorski koncipiranu i 
izvedenu najmanje 1 izložbu s popratnim katalogom ili najmanje 3 objavljena stručna ili 
znanstvena rada i koautorstvo u najmanje 3 izvedene izložbe s popratnim katalozima ili 
koautorstvo u najmanje 1 izvedenoj izložbi s popratnim katalogom i sudjelovanje u realizaciji 
stalnog postava s većom autorskom cjelinom ili najmanje 2 stručna istraživanja na terenu i 
prikupljanje građe, te njihova obrada i objavljivanje u stručnoj periodici u najmanje 2 stručna ili 
znanstvena rada;  za zvanje muzejski savjetnik: 10 godina radnog staža u zvanju i na poslovima 
višeg kustosa, cjelovita stručna obrađenost zbirke i građe za koju je viši kustos zadužen, objavljeni 
stručni ili znanstveni radovi iz područja za koje je viši kustos zadužen. Propisani uvjet stručnih ili 
znanstvenih radova za zvanje muzejski savjetnik podrazumijeva: najmanje 4 objavljena stručna ili 

znanstvena rada i autorski koncipirane i izvedene najmanje 3 izložbi kojima se monografski 
obrađuju pojedine teme s popratnim katalogom ili najmanje 4 stručna istraživanja na terenu koja 
su rezultirala stručnom obradom i objavom građe u stručnoj periodici ili monografskom izdanju i 
autorski koncipirane i izvedene najmanje 3 izložbe s popratnim katalozima ili vođenje najmanje 1 
projekta koji će rezultirati stalnim postavom muzeja odnosno autorstvo/koautorstvo koncepcije 
stalnog postava koju je odobrilo Hrvatsko muzejsko vijeće. Radi usklađivanja sa važećim gore 
navedenim zakonskim i podzakonskim aktima, predlaže se Gradskom vijeću davanje prethodne 
suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada 
Zavičajnog muzeja Ozalj kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik  
                o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  
                i načinu rada Zavičajnog muzeja Ozalj. 
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Točka 22. 

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU  
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je obrazložila točku dnevnog reda.  
U skladu s Odlukom o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 1/98) 
Odbor za dodjelu javnih priznanja objavio je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih 
priznanja Grada Ozlja za 2016. godinu. Kandidati za dodjelu javnih priznanja mogu biti fizičke i 
pravne osobe koje imaju naročite zasluge i uspjehe u svim područjima gospodarskog i društvenog 
života od značaja za Grad Ozalj. Inicijativu za dodjelu javnih priznanja mogu dati gradonačelnica, 
ustanove, političke stranke, udruge građana i druge pravne osobe sa sjedištem na području Grada 
Ozlja, 1/5 vijećnika Gradskog vijeća te sam Odbor. 

U ostavljenom roku do 10. ožujka 2017. godine pristigli su slijedeći prijedlozi: 

1) HRVATSKA NARODNA STRANKA, GO Ozalj predložila je tvrtku FEST d.o.o. - za osobit 
doprinos u gospodarstvu, 

2) SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – predložila je Lovačko društvo ''Fazan'' 
Ozalj – za poseban doprinos u radu udruga i razvoju civilnog društva; 

3) HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA, GO Grada Ozlja predložila je g. Ivicu Glöcknera, 
KUD ''Ključ'' TRG i DVD Vrhovac; 

4) DVD Vrhovac predložilo je gđu Ivanu Ferenac Sudac; 
5) VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OZLJA predložila je DVD Kašt; 
6) GRADONAČELNICA GRADA OZLJA predložila je g. Ivana Vrbaneka – za životno djelo; 

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – za osobit doprinos u društvenoj djelatnosti; te 
Ivicu i Darinku Tržoka – za osobite zasluge na području etnografije i kulture. 

Odbor za dodjelu javnih priznanja je na održanoj sjednici dana 29. ožujka 2017. godine donio 
Zaključak kojim predlaže Gradskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja kojom se 
prihvaćaju svi pristigli prijedlozi. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da je zakasnio sa prijedlogom kandidata u roku pa je iz tog 
razloga podnio amandman, koji je dostavljen sa obrazloženjem svim vijećnicima i gradonačelnici 4. 
travnja 2017., a  kojim predlaže gospodina Igora Kalčića za javno priznanje Grada Ozlja.  
Rasprava:   
Branko Benković je predložio da se glasa pojedinačno za svakog predloženog kandidata. Zatražio 
je to iz razloga što je predložena i ustanova u kojoj on radi, tj. Centar za pružanje usluga u 
zajednici Ozalj u kojoj je zaposlen 32 godine. U tom roku ustanova je propala za najmanje 50%. 
Svi oni koji putuju na Jaškovo i Svetičko Hrašće prolaze pored Centra i vide na što to liči, kako se 
brine za državnu imovinu, a da se ne spominju međuljudski odnosi koji su na katastrofalnom 

nivou. Svi korisnici koji su razmješteni žive lošije nego što su živjeli dok su bili u Centru. To je 
razlog zašto će on kad se bude glasalo o Centru biti suzdržan na što ima pravo kao gradski 
vijećnik.  
 
Predsjednik daje na glasanje prijedlog vijećnika Branka Benkovića da se glasa pojedinačno za 
svakog predloženog kandidata: Jednoglasno  13 ZA  
Predsjednik daje na glasanje amandman g. Žapčića: Jednoglasno 13 ZA 
Pristupilo se glasanju za svakog kandidata pojedinačno:  

1. Fest d.o.o. – 12 za, 1 suzdržan  
2. Lovačko Društvo „Fazan“ – jednoglasno 13 ZA 
3. Ivica Glockner – jednoglasno 13 ZA 
4. KUD „Ključ“ Trg – jednoglasno 13 ZA 
5. DVD Vrhovac – jednoglasno 13 ZA 
6. Ivana Ferenac Sudac – jednoglasno 13 ZA 
7. DVD Kašt – jednoglasno 13 ZA 
8. Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – 8 ZA, 5 suzdržan 
9. Ivica i Darinka Tržok – jednoglasno 13 ZA 
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 10.  Ivan Vrbanek – jednoglasno 13 ZA 

 11.  Igor Kalčić – jednoglasno 13 ZA 
 
Zaključak: Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2016. godinu.  
 

Točka 23. 
ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA  

ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU  
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Županijska skupština Karlovačke županije je dopisom od 8. ožujka 2017. godine zatražila od 
Gradskog vijeća Grada Ozlja prijedloge kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež Općinskog 

suda u Karlovcu s prebivalištem na području tih jedinica lokalne samouprave, odnosno s područja 
nadležnosti Općinskog suda u Karlovcu, a sukladno čl. 119. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 
33/15, 82/15, 82/16). Ovlašteni predlagatelji dužni su prijedloge kandidata za suce porotnike 
utvrditi sukladno članku 117. Zakona o sudovima, što podrazumijeva da sudac porotnik mora 
ispunjavati sljedeće posebne uvjete za obavljanje ove dužnosti: imati hrvatsko državljanstvo, biti 
punoljetan i biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. 
Nadalje, kako se prema odredbi članka 118. Zakona o sudovima odredbe toga Zakona koje se 
odnose na suce shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno, 
proizlazi da se u postupku pokrenutom radi imenovanja sudaca porotnika shodno primjenjuju 
odredbe članaka 89., 90. i 91. Zakona (ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom 
djelatnošću, ne smije obavljati odvjetničku ni javnobilježničku službu niti poslove člana upravnog 
ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe niti drugu službu ili posao koji bi 
mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost ili neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili 
su inače nespojivi s obnašanjem dužnosti suca porotnika). 
Prema odredbi članka 121. Zakona o sudovima, sudac porotnik neće obavljati porotničku dužnost 
dok se protiv njega vodi kazneni postupak ili postupak za njegovo razrješenje od porotničke 
dužnosti. Prilikom imenovanja sudaca porotnika treba voditi računa o podjednakoj zastupljenosti 
prema spolu radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca sukladno Zakonu o 
ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08). 
Odbor za izbor i imenovanja je na održanoj sjednici dana 30. ožujka 2017. predložio za područje 
Grada Ozlja Bogdana Bošnjaka, magistra pedagogije i magistra bibliotekarstva i Branka 
Benkovića, prof. za suce porotnike za mladež  Općinskog suda u Karlovcu.  
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje zaključaka kao u 
prijedlogu. 

Rasprava: - 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež  
                 Općinskog suda u Karlovcu.  
 

Točka 24. 
ZAKLJUČAK O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI   

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Rudman Slavko iz Obreža Vivodinskog 10 i Plasaj Lovro iz Obreža Vivodinskog 11 podnijeli su 
zahtjev za ukidanjem svojstva javnog dobra na dijelu kčbr. 4052 put, upisane u zk.ul.br.662  
k.o. Donji Lović, vlasništvo Grada Ozlja - javno dobro u općoj uporabi. 
Na temelju zahtjeva za provedbu parcelacije, koji je izradila geodetska tvrtka GEO-KOM d.o.o.  
Izvršena je parcelacija kčbr. 4052 k.o. Donji Lović na kčbr. 4052/1, 4052/2 i 4052/3. 
Postignuta je suglasnost da bi kčbr. 4052/2 pomoćna zgrada i put Obrež Vivodinski površine  
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111  m2 ( koja je sastavni dio okućnice predlagatelja Plasaj Lovre, tj. naslanja se na građevnu  
parcelu kčbr. 1902) i kčbr.4052/3 Obrež Vivodinski površine 147 m2 ( koja je sastavni dio 
okućnice predlagatelja Rudman Slavka, tj. naslanja se na građevnu parcelu kčbr.1900) nakon 
ukidanja svojstva javnog dobra i upisa Grada Ozlja, pripale u vlasništvo predlagatelja, a kčbr. 
4052/1 put Obrež Vivodinski površine 223 m2 bi zadržala svojstvo javnog dobra. 
Predlagatelji bi time, uz naknadu kupoprodajne cijene, izvršili oformljenje svojih građevnih  
parcela, a Grad Ozalj bi zadržao svojstvo javnog dobra na kčbr. 4052/1, gdje se vrši funkcija 
prolaza i provoza. 
Rasprava: - 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi. 
 

Točka 25. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KUPNJU ZEMLJIŠTA U K.O. JAŠKOVO    

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je obrazložila točku dnevnog reda.  
Budući da je radi potrebe izgradnje društvenog doma u Jaškovu Grad Ozalj zainteresiran za 
kupnju predmetnog zemljišta pod oznakom kč.br.1137/1 k.o. Jaškovo u površini od 5755 m2, 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i Pravilniku o metodama procjene 
vrijednosti nekretnina (NN 105/15), naručena je izrada elaborata o procjeni tržišne vrijednosti 
nekretnine. Prema dostavljenom Procjembenom elaboratu tvrtke KANOVA d.o.o., ovlaštenog 
vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, predmetna nekretnina smještena je unutar 
obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Ozlja (PPUG Ozlja), dijelom unutar građevinskog 
područja (1945 m2), dok je veći dio izvan građevinskog područja naselja (3810 m2), te je utvrđena 
ukupna tržišna vrijednost predmetne nekretnine u iznosu od 85.500,00 kn. Slijedom navedenog, 
predlaže se donošenje zaključka kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Gradonačelnica je kazala da je procjena ovlaštenog vještaka 85.000,00 kn. Vlasnica parcele cijeni 
svoju parcelu 15 tisuća eura. Ova procjena je daljnji alat za pregovaranje.  
 
Biserka Vranić je kazala da ministar za imovinu pokušava državnu imovinu staviti u funkciju. 
Mišljenja je da ima lijepih parcela koje bi od države mogli dobiti za puno nižu cijenu.  
 
Usvajanje. JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na kupnju zemljišta u k.o. Jaškovo 
 

Pročelnica Lidija Bošnjak, Stjepan Basar, gradonačelnica Gordana Lipšinić i predsjednik Gradskog 
vijeća Josip Žapčić zahvalili su se svima i zaželjeli puno uspjeha u daljnjem radu.   
 
Budući je dnevni red iscrpljen, rad sjednice završen je u 19,08 sati.  
 
 
KLASA: 021-05/17-01/02 
URBROJ: 2133/05-01-17-6 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Erna Kranjčec 

 
_______________________ 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Josip Žapčić 

 
_____________________________ 

 


