
 

 

 

 

 

 

 

Točka 11. 

 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA  

ODBORA ZA UMIROVLJENIKE 

 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 

IZVJESTITELJ: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

PRIJEDLOG:  

Donosi se: Odluka o izboru članova Odbora za umirovljenike 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

GRAD OZALJ 
 

GRADSKO VIJEĆE 
           
KLASA: 021-05/17-01/20 
URBROJ: 2133/05-01-17-1 
Ozalj, 7. rujna 2017.g.      - p r i j e d l o g - 
 
 Temeljem članka 35. toč. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 
2017. godine,  d o n i j e l o   j e 
 

O D L U K U 
 

o izboru članova Odbora za umirovljenike 
 
 

I. 
 

 U Odbor za umirovljenike biraju se: 
1. Ljubica Mojčec – za predsjednicu, 
2. Dragica Brajković – za članicu, 
3. Albert Mihalić - za člana, 
4. Anka Kozjan – za članicu, 
5. Nevia Čudina – za članicu. 

 
II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' 
Grada Ozlja. 
 
 
                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
           

Branko Zoretić, mag.oec. 
 
 
DOSTAVITI: 

 
1. Članovima Odbora 1.- 5., 
2. ''Službeni glasnik'' Grada Ozlja,      
3. Ured državne uprave  

            u Karlovačkoj županiji,          
4. Dokumentacija 
5. Pismohrana       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Točka 12. 

 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA  

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 

 

IZVJESTITELJ: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

 

PRIJEDLOG:  

Donosi se: Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu javnih 

priznanja  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

GRAD OZALJ 
 

GRADSKO VIJEĆE 
           
KLASA: 021-05/17-01/18 
URBROJ: 2133/05-01-17-1 
Ozalj, 7. rujna 2017.g.      - p r i j e d l o g - 
 
 Temeljem članka 35. toč. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 
2017. godine,  d o n i j e l o   j e 
 

O D L U K U 
 

o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja 
 
 

I. 
 

 U Odbor za dodjelu javnih priznanja biraju se: 
1.   Martina Lovrinić – za predsjednicu, 
2.   Mijo Kirinčić – za članicu, 
3.   Dražen Bartolac - za člana, 
4.   Mirjana Marković – za članicu, 
5.   Željko Pilat – za člana. 

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' 
Grada Ozlja. 
 
 
                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
           

Branko Zoretić, mag.oec. 
 
 
DOSTAVITI: 

 
1. Članovima Odbora 1.- 5., 
2. ''Službeni glasnik'' Grada Ozlja,      
3. Ured državne uprave  

            u Karlovačkoj županiji,          
4. Dokumentacija 
5. Pismohrana       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Točka 13. 

 

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA  

DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ 

 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 

 

IZVJESTITELJ: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

 

PRIJEDLOG:  

Donosi se: Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Zvončić Ozalj 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 

GRAD OZALJ 

 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 601-02/17-01/06 
URBROJ: 2133/05-01-17-3 
Ozalj, 7. rujna 2017. god. 
 

- p r i j e d l o g - 
 

 Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 
94/13), članka 27. statuta Dječjeg vrtića Zvončić i čl. 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni 
glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. 
sjednici održanoj dana 7. rujna 2017.g. donijelo je  
 

R J E Š E N J E   

o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 

 

I. 
 Razrješuju se slijedeći članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj: 

1. NADA DIKOVIĆ, dr.med.vet., iz Ozlja, Kurilovac 8  
 

2. DUBRAVKA SUČEC, iz Ozlja, Vrhovac 62. 
 

II. 

 
  
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u ''Službenom glasniku'' Grada Ozlja. 

 
 

 
DOSTAVITI: 

        PREDSJEDNIK   
1. Nada Diković, Ozalj, Kurilovac 8 
2. Dubravka Sučec, Ozalj, Vrhovac 62              GRADSKOG  VIJEĆA 
3. Ured državne uprave u     Branko Zoretić, mag.eoc. 

Karlovačkoj županiji       
4. DV Zvončić Ozalj 
5. ''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 
6. Dokumentacija 
7. Pismohrana 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 
  Nada Diković, dr.med.vet., iz Ozlja, Kurilovac 8 podnijela je dana 28. lipnja 2017. 
godine molbu za izuzimanje iz Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj budući da iz 
osobnih razloga nije u mogućnosti obavljati navedenu dužnost. 
  Dana 29. kolovoza 2017. godine zaprimljena je neopoziva ostavka Dubravke Sučec 
na mjesto člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj. 

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 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 vrtićom 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.   
  Članovi Upravnog vijeća imenuju se, odnosno biraju na četiri godine i mogu biti 
ponovno imenovani. Kod kandidiranja i izbora treba voditi računa o ravnomjernoj spolnoj 
zastupljenosti.  
   Člankom 29. Statuta propisano je da o imenovanju i opozivu svojih članova u 
Upravno vijeće, osnivač izvješćuje Vrtić pisanim putem.  
   Dana 30. kolovoza 2017. godine sastao je Odbor za izbor i imenovanja, koji je 
predložio razrješenje članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Nade Diković i Dubravke Sučec i 
imenovanje Hrvoja Zoretića i Martine Lovrinić za nove članove, a do isteka mandata ovog 
Upravnog vijeća. 
 Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje rješenja 
kao u prijedlogu. 







 

 

 

 

 

 

 

Točka 14. 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA  

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ 

 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 

 

IZVJESTITELJ: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

PRIJEDLOG:  

Donosi se: Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Zvončić 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 

GRAD OZALJ 

 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 601-02/17-01/06 
URBROJ: 2133/05-01-17-4 
Ozalj, 7. rujna 2017. god. 
 

- p r i j e d l o g - 
 

 Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 
94/13), članka 27. statuta Dječjeg vrtića Zvončić i čl. 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni 
glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. 
sjednici održanoj dana 7. rujna 2017. g. donijelo je  
 

R J E Š E N J E   

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 

 

I. 

 
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj imenuju se slijedeći članovi: 

1. HRVOJE ZORETIĆ, Zajačko Selo 3B 
2. MARTINA LOVRINIĆ, Svetičko Hrašće 55. 

 

II. 

 
Mandat imenovanih članova traje do isteka mandata Upravnog vijeća iz toč I. ovog Rješenja. 

 

III. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u ''Službenom glasniku'' Grada Ozlja. 
 

 
 
DOSTAVITI: 

       PREDSJEDNIK   
1. Imenovanima      GRADSKOG  VIJEĆA 
2. Ured državne uprave u    Branko Zoretić, mag.eoc. 

Karlovačkoj županiji       
3. DV Zvončić Ozalj 
4. ''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 
5. Dokumentacija 
6. Pismohrana 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Točka 15. 

 

ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA PUČKOG 

OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA  - OZALJ 

 

 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnica  

 

IZVJESTITELJ: Stjepan Bezjak – v.d. ravnatelj POU 

 

PRIJEDLOG:  

Donosi se: Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina 

Zrinska  - Ozalj 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

GRAD OZALJ 
 

   GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 612-05/17-01/02 
URBROJ: 2133/05-01-17-2 
Ozalj, 7. rujna 2017 .g. 

- p r i j e d l o g - 
 

 
Na osnovi čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 
članka 54. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 33. 
Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 2017. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada  
Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska  - Ozalj 

 
I. 

 
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog 
otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj. 
 

 
II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' Grada 
Ozlja.    

                              
 
              PREDSJEDNIK 
                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                            Branko Zoretić, mag.oec. 
 
DOSTAVITI: 

1. Pučko otvoreno učilište                                             
Katarina Zrinska Ozalj                                                                                                                                     

2.  Ured državne uprave 
     u Karlovačkoj županiji, 
3.  ''Službeni glasnik'' Grada Ozlja, 
4.  Dokumentacija, 
5.  Pismohrana 
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Na temelju članka 41. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, vršitelj 
dužnosti ravnatelja, a nakon pribavljene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Ozlja, 
donosi 
 
 

PRAVILNIK  
o unutarnjem ustroju i načinu rada  

Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, 
 

 
 
I.  OPĆE  ODREDBE  

Članak 1.  
 

Ovim Pravilnikom uređuje se: unutarnje ustrojstvo i način rada Pučkog otvorenog učilišta 
Katarina Zrinska – Ozalj (u daljnjem tekstu: Učilište), organizacija rada, sistematizacija 
radnih mjesta te način određivanja potrebnog broja radnika za obavljanje poslova određenih 
radnih mjesta, prava, obveze i odgovornosti radnika i ostali uvjeti potrebni za obavljanje 
poslova Učilišta. 
 

Članak 2.  
 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku su u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i 
odnose se na muške i ženske osobe.  
 

    Članak 3.  
 

  Učilište obavlja svoju djelatnost sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o pučkim  
otvorenim  učilištima i Statutu  Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, 
 

Članak 4.  
 

 Pod pojmom radnik podrazumijeva se svaki zaposlenik u Učilištu, koji je u radnom 
odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme. 
 Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, ovim 
Pravilnikom ili Zakonom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako zakonom 
nije drukčije uređeno. 
 
 
II.   ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 
 
           Uvjeti za prijam na pojedino radno mjesto 

 
Članak 5.  

 
 
 O potrebi prijma radnika odlučuje ravnatelj, uz prethodno pribavljenu suglasnost 
osnivača, a pod uvjetom da su u okviru proračuna planirana financijska sredstva za plaće i 
pripadajuće materijalne troškove. 
 

Članak 6.  
  

Natječaj  
 

 Radnici se primaju na temelju natječaja koji se objavljuje u javnom glasilu.  
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Natječaj mora sadržavati: naziv radnog mjesta, opće i posebne uvjete za prijam, 
dokaze o ispunjavanju uvjeta, rok za podnošenje prijave i obavijesti o rezultatima natječaja.  
 Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi najmanje 8 dana od dana objave. 
 
 

Obavijest o prijmu  
Članak 7.  

 
O izboru između natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja za radna mjesta 

predviđena ovim Pravilnikom svi natjecatelji dobivaju pismenu obavijest. 
Izbor između natjecatelja obavlja se najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava na natječaj, a obavijest dostavlja svim natjecateljima u roku od 15 dana 
od dana izbora. 

Članak 8. 
 

Po raspisivanju natječaja ne mora se izvršiti izbor, ukoliko kandidati ne ispunjavaju 
uvjete. U tom slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja u roku od 60 dana od isteka 
roka za podnošenje prijava. 

Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti 
jedan natjecatelj u roku. 

Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova. 
 

Članak 9. 
 

 Nezadovoljni natjecatelj ima pravo u roku od 15 dana od primitka obavijesti o izboru 
kandidata podnijeti prigovor ravnatelju Učilišta. 
 Prigovor odgađa izvršenje sklapanja ugovora o radu. 
 Ravnatelj je dužan u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora 
odlučiti o prigovoru. 
 Rješenje o prigovoru je konačno. 
 
  
Ugovor o radu  

Članak 10.  
   
 Radni odnos zasniva se sklapanjem ugovora o radu. 
 Pisani ugovor o radu mora sadržavati podatke o: 
 
1) strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu 
 
2) mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja 
na različitim mjestima 
 
3) nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili 
opis poslova 
 
4) danu početka rada 
 
5) očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme 
 
6) trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav 
podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu 
određivanja trajanja toga odmora 
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7) otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju 
kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja 
potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova 
 
8) osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima 
pravo 
 
9) trajanju redovitog radnog dana ili tjedna. 
 
(2) Umjesto podataka iz stavka 1. točaka 6., 7., 8. i 9. ovoga članka, može se u ugovoru 
uputiti na odgovarajući zakon ili ova Pravilnik koji uređuje ta pitanja. 

 
Članak 11. 

 
Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme bez objave javnog 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim 
razlozima. 

Pod objektivnim razlozima iz prethodnog stanka smatraju se razlozi koji su opravdani 
rokom, izvršenjem nekog posla ili nastupanjem određenog događaja (npr. privremeno 
povećanje opsega posla, zamjena privremeno odsutnog radnika i dr.). 

Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka utvrđenom istim 
ugovorom. 
 
Probni rad  

Članak 12. 
 

 Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.  
Probni rad određuje se ugovorom o radu, a može trajati najviše : 

- dva mjeseca za radna mjesta za koje je opći uvjet NSS ili SSS  
- šest mjeseci za radna mjesta za koje je opći uvjet VSS. 

Radniku koji na probnom radu nije zadovoljio prestaje radni odnos otkazom koji mora 
biti u pisanom obliku i obrazložen. 

Ako Učilište radniku otkaz iz stavka 2. Ovog članka ne dostavi najkasnije posljednjeg 
dana probnog rada, smatra se da je radnik zadovoljio na probnom radu. 
 
 
III. UNUTARNJI USTROJ UČILIŠTA 

 
Članak 13. 

 
 Učilište djeluje i ostvaruje svoj program rada kao jedinstvena ustanova.  
 

Članak 14. 
 

 Za raspored na radna mjesta radnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane 
Zakonom i posebne uvjete utvrđene ovim Pravilnikom. 

Za prijam radnika u Učilište pored općih uvjeta propisanih Zakonom: punoljetnost, 
odgovarajuća stručna sprema i hrvatsko državljanstvo, radnici moraju ispunjavati posebne  
uvjete u pogledu određene stručne spreme i struke, radnog staža u struci i stručnog ispita, te 
posebna znanja i uvjete utvrđena ovim Pravilnikom za svako radno mjesto. 

 
 

Članak 15. 
 

Za rad u Učilištu sistematiziraju se radna mjesta s potrebnim brojem izvršitelja : 
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1. RAVNATELJ 
 
Broj izvršitelja: 1 - u nepunom radnom vremenu 
 
Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij humanističkog smjera 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, 
- 5 godina radnog iskustva u struci, 
- poznavanje jednog stranog jezika, 
- poznavanje rada na računalu, 
- organizacijske i komunikacijske sposobnosti  
- prijedlog programa rada u mandatnom razdoblju, 

Koeficijent složenosti:  2,00 
Opis poslova:  

- predstavlja i zastupa Učilište, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve upravne 
radnje u ime i za račun Učilišta i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, 
upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima i 
odgovoran je za zakonitost rada Učilišta te obavlja druge poslove utvrđene Statutom.   

 
2. STRUČNI SURADNIK  
 
Broj izvršitelja:  1 - u nepunom radnom vremenu 
 
Uvjeti :  

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij humanističkog ili društvenog smjera 
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 u struci, 
- poznavanje rada na računalu 

Koeficijent složenosti: 1,212 
Opis poslova: 

- organizira programe i aktivnosti Učilišta 
- sudjeluje u izradi i provedbi EU projekata 
- sudjeluje u izradi Programa rada i godišnjeg financijskog plana, 
- priprema izvještaje o realizaciji plana i programa 
- obavlja i druge poslove prema zakonima, općim aktima učilišta i po nalogu ravnatelja. 

 
3. SPREMAČICA 
 
Broj izvršitelja:  1 – u nepunom radnom vremenu 
Uvjeti :  

- NSS (završena osnovna škola) 
Koeficijent složenosti: 0,75 
Opis poslova: 

- održava i čisti prostorije Učilišta 
 

Članak 16.  
 

Radnici su dužni za vrijeme trajanja rada stručno se usavršavati za obavljanje 
poslova odgovarajuće struke. 
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 Za provedbu stručnog usavršavanja odgovoran je ravnatelj. 
 
IV. PRAVA I OBVEZE RADNIKA  
 

Članak 17. 
 

 Radnici moraju povjerene poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, 
zakona, drugih propisa i pravila struke. 
 Radnici moraju u radu koristiti nova saznanja i raditi na usvajanju i primjeni najnovijih 
stručnih dostignuća. 
 Ravnatelj je osim odgovornosti za vlastiti rad, odgovoran i za rad radnika u Učilištu 
bez obzira na njihovu vlastitu odgovornost. 

 
Članak 18. 

 
Radnik je dužan izvršavati naloge ravnatelja, a ravnatelj provoditi odluke Gradskog 

vijeća i osnivača.  
Članak 19. 

 
 Radnici su dužni čuvati poslovnu tajnu utvrđenu Statutom. 
 

Članak 20. 
 

 Radnici se bez odobrenja ravnatelja ne smiju udaljavati iz radnih prostorija osim zbog 
korištenja dnevnog odmora ili zbog nekog razloga uvjetovanog hitnošću. 
 

Članak 21. 
 

 U slučaju spriječenosti dolaska na rad radnik je dužan obavijestiti ravnatelja o 
razlozima spriječenosti najkasnije u roku 24 sata od njihova nastanka, osim ako je to 
nemoguće učiniti iz objektivnih razloga ili zbog više sile u kom je slučaju obavješćivanje 
dužan izvršiti odmah po prestanku razloga koji su onemogućili obavješćivanje. 
 

Članak 22. 
 

 Radnik ima pravo na zaštitu u slučaju prijetnje ili napada ili drugih oblika ugrožavanja 
u obavljanju rada. Ravnatelj je dužan po prijavi radnika poduzeti mjere za zaštitu radnika u 
njegovom obavljanju rada. 
 
 
V . PRESTANAK UGOVORA O RADU, OTKAZNI ROKOVI I OTPREMNINA  

 
 Način prestanka ugovora o radu  

 
Članak 23. 

 Ugovor o radu prestaje : 
1. smrću radnika 
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme 
3. stjecanjem uvjeta za odlazak u redovnu mirovinu 
4. dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog opće nesposobnosti za rad 
5. sporazumom  
6. otkazom. 
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Članak 24. 
 

 Ugovor o radu može se otkazati redovito i izvanredno. 
 

Redoviti otkaz ugovora o radu  
Članak 25. 

 
 Ugovor o radu  može se otkazati uz propisani ili ugovoreni otkazni rok ako za to ima 
opravdani razlog u slučajevima propisanim Zakonom o radu. 
 

Članak 26. 
 

 Rad na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je radnik bio primljen, ukoliko 
se o ranijem prestanku ne postigne pisani sporazum. 
 

Članak 27. 
  

 Ugovor o radu može se raskinuti na temelju pisanog sporazuma radnika i ravnatelja, 
kojim se utvrđuje prestanak rada. 
 

Članak 28. 
  

 Ugovor o radu može prestati i na temelju pisanog otkaza kojega ravnatelju  podnese 
radnik. 
 
 Otkazni rokovi  

Članak 29. 
 

 Kad otkazuje radnik, otkazni rok iznosi najviše mjesec dana, ako radnik i Učilište 
drugačije ne dogovore. 
  
 Staž kod istog poslodavca  

Članak 30. 
 

 Kao staž kod istog poslodavca računa se neprekidni staž u ustanovama kojima je 
osnivač Grad Ozalj. 
 
  

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika i izvanredan otkaz  
 

Članak 31. 
 

 Učilište može otkazati ugovor o radu ako utvrdi da je radnik povrijedio obveze iz 
radnog odnosa, a osobito zbog : 

- neizvršavanja ili nesavjesnog, nepravovremenog i nemarnog izvršavanja radnih 
obaveza, 

- neopravdanog nedolaska na posao i samovoljnog napuštanja posla, zbog čega se 
poremećuje rad ili organizacija rada poslodavca, 

- povrede propisa o sigurnosti i zaštiti na radu i propisa o zaštiti od požara, zbog čega 
je nastupila ili mogla nastupiti šteta, 

- odavanja poslovne tajne određene zakonom, drugim propisima ili Statutom učilišta, 
- zlouporabe položaja ili prekoračenja ovlasti, 
- nanošenja znatnije štete, 
- nepropisnog i nekorektnog odnosa prema radnicima i korisnicima ili njihovog 

šikaniranja. 
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VI.  ODMORI I DOPUSTI  
 

Stanka 
Članak 32. 

 
 Radnik koji radi u punom radnom vremenu ima svakoga radnog dana pravo na odmor 
(stanku) od najmanje 30 minuta. 
 Vrijeme odmora iz stavka 1. ovoga članka ubraja se u radno vrijeme. 
 Ako priroda posla ne omogućuje stanku u toku rada, Učilište je radniku dužno 
omogućiti da radi dnevno toliko kraće. 
 

Odmor između dva dana i najduže neprekidno trajanje rada 
 

Članak 33. 
 

 Između dva uzastopna radna dana radnik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati 
neprekidno. 
 Ako radnik radi prekovremeno, ukupno trajanje rada radnika ne smije biti duže od 
pedeset sati tjedno, a najviše sto osamdeset sati godišnje.  
 

Tjedni odmor 
Članak 34. 

 
 Radnik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno. 
 Dani tjednog odmora su u pravilu subota i nedjelja. 
 Ako je prijeko potrebno da radnik radi na dan tjednog odmora osigurava mu se 
korištenje tjednog odmora slijedećeg  tjedna.  
 Ako se tjedni odmor zbog potrebe posla ne može koristiti na način iz stavka 3. ovog 
članka, može se koristiti naknadno prema odluci Učilišta.. 
 Radniku se mora omogućiti korištenje tjednog odmora nakon 14 dana neprekidnog 
rada.  
  

Godišnji odmor  
Članak 35. 

 
 Radnik ima pravo za svaku kalendarsku godinu na plaćeni godišnji odmor od 
najmanje 20 radnih dana. Dužina trajanja godišnjeg odmora utvrđuje se za svaku 
kalendarsku godinu prema slijedećim kriterijima: 

a)   s obzirom na složenost poslova i stupanj stručne spreme 
-  VSS                                                             4 dana  
-  NSS/SSS                                                     2 dana 

b)   s obzorom na dužinu staža: 
-  radni staž do  5 godina                                1 dan 
-  radni staž od  5-9 godina                             2 dana 
-  radni staž od  10-14 godina                         3 dana 
-  radni staž od 15-19 godina                          4 dana 
-  radni staž od 20-24 godina                          5 dana 
-  radni staž od 25-19 godina                          6 dana 
-  radni staž od 30-34 godina                          7 dana 
-  radni staž preko 35 godina                           8 dana 

d)  s obzirom na posebne socijalne uvjete: 
-  roditelju, posvojitelju ili skrbniku za  

      jedno maloljetno dijete                                 2 dana 
          -  za svako daljnje maloljetno dijete               1 dan 
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          -  roditelju, posvojitelju ili skrbniku 
             djeteta s invaliditetom                                 3 dana 
          -  osobi s invaliditetom                                   3 dana  
Ukupno trajanje godišnjeg odmora prema stavku 1. ovoga članka ne može biti dulje 

od 30 radnih dana.   
 Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku se isplaćuje naknada plaće u visini 
kao da je radio u redovitom radnom vremenu. 
 

 
Članak 36. 

 
 Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se dani tjednog odmora te 
blagdani i neradni dani. 
 Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne 
uračunava se u trajanje godišnjeg odmora. 
 Radnik koji se prvi put zaposli ili ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 
osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada. 
 

Članak 37. 
 

 Radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva dijela. Prvi dio u trajanju od najmanje 
dva tjedna neprekidno, mora koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na 
godišnji odmor. Drugi dio godišnjeg odmora mora koristiti najkasnije do 30. lipnja iduće 
godine. 
 Radnik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora po želji, uz 
obvezu da o tom izvijesti ravnatelja. 
  

Članak 38. 
 

 Na temelju plana rasporeda godišnjeg odmora ravnatelj dostavlja radniku odluku o 
korištenju godišnjeg odmora najkasnije 15 dana prije početka korištenja. 
  
 Plaćeni dopust 

Članak 39.  
 

Radnik ima pravo na plaćeni dopust tijekom jedne kalendarske godine u slijedećim 
slučajevima: 

- sklapanje braka – 5 radnih dana 
- rođenje djeteta – 5 radnih dana 
- smrti supružnika, djeteta, roditelja, posvojenika, posvojitelja, skrbnika, staratelja i 

unuka – 5 radnih dana 
- smrti brata ili sestre, djeda ili bake te roditelja supružnika – 2 radna dana 
- selidbe u istom mjestu – 1 radni dan  
- selidbe u drugo mjesto – 2 radna dana 
- teške bolesti roditelja ili djeteta izvan mjesta stanovanja – 2 radna dana 
- nastupanja u kulturnim i športskim priredbama – 1 radni dan 
- sudjelovanja na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne 

aktivnosti i dr. – 2 radna dana  
- elementarne nepogode – 5 radnih dana. 

Radnik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga 
članka, neovisno o broju dana koje je tijekom godine iskoristio po drugim osnovama. 

 Radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme stručnog školovanja, usavršavanja ili 
obrazovanja za potrebe radnog mjesta. 

 Na zahtjev radnika Učilište može odobriti neplaćeni dopust, za vrijeme kojeg sve 
obaveze iz radnog odnosa miruju. 
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 Neplaćeni dopust 

Članak 40. 
 

Radnik ima pravo na neplaćeni dopust u tijeku jedne godine za potrebe vlastitog 
školovanja i stručnog usavršavanja i to : 
- 10 dana za polaganje ispita na višoj školi ili fakultetu, 
- 5 dana za prisustvovanje stručnim seminarima i savjetovanjima, 
- 2 dana za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja posebnih znanja i vještina  
      ( informatičko školovanje, učenje stranih jezika i sl. ) 

 Školovanje i stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka treba biti u vezi s 
poslovima koje radnik obavlja ili njegovom profesijom ili djelatnošću Učilišta. 
 
VII. PLAĆA I DRUGA MATERIJALNA PRAVA  
 

Plaća 
Članak 41. 

 
 Plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je 
radnik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
staža. 
 Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost u radu, dodaci za posebne uvjete 
rada, položajni dodaci i uvećanja plaća. 
 

Članak 42. 
 

 Osnovica za izračun plaće utvrđuje se u visini osnovice za plaće u javnim službama. 
 

Članak 43. 
 

Radnik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ovisno o 
ukupnom broju godina radnog staža ostvarenog u ustanovama u vlasništvu Grada Ozlja i to 
za: 

-   20 do 29 godina                     4 %, 
-   30 do 34 godine                     8 %, 
-   35 i više godina                    10 %.  
 

 
Članak 44. 

 
 Ako je radnik odsutan sa rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada 

plaće najmanje u visini 85% od njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno 
prije nego je započeo s bolovanjem. 

Naknada u 100 % iznosu osnovne plaće pripada kad je na bolovanju zbog 
profesionalne bolesti ili ozljede na radu. 

Osnovnu plaću u smislu ovog članka čini umnožak osnovice i koeficijenta uvećan za 
dodatke s osnove  minulog rada. 

Ostala materijalna prava                                

Članak 45. 
 

Radniku će se isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u neoporezivom iznosu,  
ako su osigurana sredstva u Proračunu. 
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Isplate regresa će se u cijelosti izvršiti najkasnije do dana početka korištenja 
godišnjeg odmora. 

Članak 46. 
 

 Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekidni rad u ustanovama u vlasništvu 
Grada Ozlja, odnosno njihovim pravnim prednicima i to za navršenih: 

- 5 godina – u visini  1 osnovice  
- 10 godina - u visini 1,25  
- 15 godina - u visini 1,50 
- 20 godina - u visini 1,75  
- 25 godina - u visini 2 osnovice 
- 30 godina - u visini 2,50 osnovice 
- 35 godina - u visini 3 osnovice 
- 40 godina - u visini 4 osnovice.  

Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada iznosi najmanje 1.800,00 kuna.  

 Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je 
stečeno pravo na isplatu. 

Članak 47. 
 

Prigodom Dana sv. Nikole radniku će se isplatiti sredstva za dar svakom djetetu 
koje do 06. prosinca tekuće godine ne navrši 15 godina starosti i to u iznosu koji ne može biti 
manji od zakonom propisanog neoporezivog iznosa. 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se radniku koji ostvaruje pravo na osobni 
odbitak za dijete kao uzdržavanog člana prema Zakonu o porezu na dohodak. 

 

Članak 48. 
 

Radniku se može isplatiti nagrada u neoporezivom iznosu prigodom blagdana 
Božića, ako su u proračunu osigurana sredstva za tu namjenu te nagrada u naravi prigodom 
blagdana Uskrsa. 

Članak 49. 
 

Radnik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slučaju: 

1. smrti radnika - u visini tri osnovice i namirenje troškova pogreba, 
2. smrti supružnika, djeteta ili roditelja u visini jedne osnovice, 
3. nastanka teške invalidnosti u visini dvije osnovice za obračun plaća, 
4. bolovanja dužeg od 90 dana u visini jedne osnovice, 
5. nastanka teške invalidnosti djeteta ili supružnika radnika u visini jedne osnovice, 
6. radi nabave prijeko potrebnih medicinskih pomagala, odnosno pokrića 

participacije pri liječenju, odnosno kupnji prijeko potrebnih lijekova u visini jedne 
osnovice.  

  Pod troškovima pogreba iz st.1. ovog članka podrazumijevaju se stvarni troškovi 
pogreba, a najviše do iznosa dvije proračunske osnovice.   
              Pod teškom invalidnošću iz st.1. ovog članka podrazumijeva se invalidnost utvrđena 
od nadležne liječničke komisije od najmanje 70%.  
              Osnovica za isplatu naknada je osnovica za obračun plaća Gradske uprave grada 
Ozlja.   
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Članak 50. 
 
 
Za natprosječne rezultate u radu radnici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na 

radu, a koji ne može iznositi godišnje više od jedne plaće radnika koji ostvaruje dodatak i ne 
može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. 

Radniku se može dodijeliti isplata dodatka za uspješnost na radu ukoliko, uz 
obavljanje svojih redovitih radnih obveza, ispuni najmanje jedan od slijedećih kriterija: 

1. tijekom radnog vremena ostvari obujam poslova veći od prosječnog, 
2. ukoliko obveze iz povećanog opsega posla obavi u roku kraćem od zadanog, 
3. ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla koji se nije mogao predvidjeti i koji 

je zahtijevao povećan napor radnika zbog intenziteta i rokova za obavljanje posla, 
4. ukoliko radnik kroz duže vremensko razdoblje uz poslove svog radnog mjesta 

obavlja i poslove radnog mjesta odsutnog radnika ili nepopunjenog radnog 
mjesta, 

5. sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz 
redovito obavljanje vlastitog posla, 

6. drugo iznimno postignuće koje  opravdava isplatu dodatka za uspješnost na radu. 
Ukoliko ravnatelj ocijeni da su ispunjeni kriteriji za ostvarivanje dodatka za uspješnost na 
radu, donosi rješenje o isplati i visini dodatka, ako su osigurana sredstva u financijskom 
planu i proračunu za tu namjenu. 
 

Članak 51. 

           Kada je radnik upućen na službeno putovanje, pripada mu naknada prijevoznih 
troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje, sukladno 
važećim zakonskim propisima. 

         Visina dnevnice utvrđuje se u iznosu koji je propisan za državne službenike i 
namještenike. 

Članak 52. 

          Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim 
prijevozom, a ukoliko je udaljenost do mjesta rada veća od 1.000 metara i međumjesnim 
javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne 
prijevozne karte. 

            Ako radnik do najbliže stanice međumjesnog prijevoza ima više od 1.000 metara, ima 
pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza prema kriteriju za mjesni javni prijevoz, a  
stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza. 
            Ako radnik ima pravo korištenja privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit 
će mu se troškovi u visini neoporezivog iznosa propisanog zakonom i Pravilnikom o porezu 
na dohodak, na način propisan za službenike Gradske uprave. 

 
Članak  53. 

 
Radnik kojem prestaje radni odnos zbog odlaska u mirovinu ostvaruje pravo na 

otpremninu u visini tri proračunske osnovice za obračun plaće Gradske uprave Grada Ozlja. 
Radnik kojem prestaje radni odnos zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, a 

koji je u gradskim ustanovama radio najmanje 2 godine, ostvaruje pravo na otpremninu u 
visini 65 % njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka 
radnog odnosa, za svaku navršenu godinu rada u gradskim ustanovama. 
 

 
VIII.  ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA 
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Članak 54. 
 

Radnici uživaju punu zaštitu osobnosti i dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja 
poslova svog radnog mjesta. 

Osobnost i dostojanstvo radnika štiti se od svake vrste diskriminacije bilo da dolazi 
od poslodavca, nadređenih, suradnika ili od osoba s kojima radnik dolazi u obavljanju svog 
posla u doticaj. 

 
Članak 55. 

 
Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje radnika u tijeku rada. 
Pod uznemiravanjem se podrazumijeva svako ponašanje prema djelatnicima s 

ciljem povrede dostojanstva djelatnika koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i 
uvredljivo okruženje. 

Uznemiravanjem iz stavka 1. ovog članka smatra se diskriminacijsko ponašanje 
kojim se djelatnika izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj na temelju rase, boje 
kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obveza, dobi, jezika, vjere, 
političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, 
društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci, članstva ili ne članstva u 
sindikatu, te tjelesnih ili duševnih poteškoća. 

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne 
naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva radnika, a koje uzrokuje 
strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.   

Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo osobe djelatnika smatra se namjerno ili 
nehajno ponašanje koje primjerice uključuje: 

- ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome, 
- uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje, 
- seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja 

nazivaju društveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih 
obilježja ili spolnog opredjeljenja, šali na njihov račun ili pokušava ostvariti 
neželjeni tjelesni kontakt, 

- namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad ili pak davanje 
dezinformacija, 

- dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka ili ne 
dodjeljivanje zadataka. 

  
                                                     Članak 56. 
 
U slučaju neželjenog ponašanja iz članka 63. ovog Pravilnika, radnik će se obratiti 

ravnatelju koji je dužan odmah, a najkasnije u roku od osam dana ispitati pritužbu i poduzeti 
sve potrebne mjere primjerene slučaju radi sprječavanja  daljnjeg uznemiravanja ako utvrdi 
da ono postoji. 

Ukoliko poslodavac ne provede predložene mjere za sprječavanje uznemiravanja ili 
spolnog uznemiravanja ili ako su predložene mjere očito neprimjerene, radnik koji nije 
zadovoljan postupanjem i naređenim mjerama ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura 
zaštita,  pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana pokrenuo postupak za zaštitu pred 
nadležnim sudom. 
 
IX.  KORIŠTENJE USLUGA UČILIŠTA 

 
Članak 57. 

 
Učilište je otvoreno za javnost 40 sata tjedno, od ponedjeljka do petka, u vrijeme koje 

odredi ravnatelj  uz prethodnu suglasnost Osnivača, Grada Ozlja. 
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Članak 58. 
  

O promjenama radnog vremena Učilišta ravnatelj je dužan pravodobno izvijestiti 
korisnike usluga putem sredstava javnog priopćavanja. 

 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 59. 
 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta. 
 
 
 
 

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA: 
 
                        Stjepan Bezjak, mag. philol. croat. et hist. 
 

 
 

 
Gradsko vijeće Grada Ozlja dalo je suglasnost na ovaj Pravilnik Zaključkom o davanju 
prethodne suglasnosti KLASA: 612-05/17-01/02, URBROJ: 2133/05-01-17-1 od 7. rujna 
2017. godine. 
 
 

                                       PREDSJEDNIK 
                                                                             GRADSKOG VIJEĆA                                                                           
 
 
 

                                       ___________________________ 
                                                                      Branko Zoretić, mag.oec. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 

Člankom 54. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93, 29/97, 47/99 i 
35/08) propisano je da statut ustanove donosi upravno vijeće uz suglasnost osnivača 
ustanove ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno. Druge opće akte 
ustanove donosi upravno vijeće ako zakonom ili statutom ustanove nije propisano da ih 
donosi ravnatelj ili stručno vijeće.  

Budući da je člankom 41. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – 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 unutarnjem ustroju i načinu 
rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj kao u prijedlogu. 



 

 

 

 

 

 

 

Točka 16. 

 

ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE  

SUGLASNOSTI NA II. IZMJENE I DOPUNE STATUTA  

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA  - OZALJ 

 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnica  

 

IZVJESTITELJ: Stjepan Bezjak – v.d. ravnatelj PUO 

 

PRIJEDLOG:  

Donosi se: Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i 

dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska  - Ozalj 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

GRAD OZALJ 
 

   GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 612-05/17-01/03 
URBROJ: 2133/05-01-17-2 
Ozalj, 7. rujna 2017 .g. 

- p r i j e d l o g - 
 

 
Na osnovi čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),  
članka 54. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 33. 
Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 2017. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
o davanju prethodne suglasnosti na  

II. Izmjene i dopune Statuta  
Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska  - Ozalj 

 
I. 

 
Daje se prethodna suglasnost na II. Izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta 
Katarina Zrinska - Ozalj. 
 

 
II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' Grada 
Ozlja.    

                              
 
              PREDSJEDNIK 
                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                            Branko Zoretić, mag.oec. 
 
DOSTAVITI: 

1. Pučko otvoreno učilište                                             
Katarina Zrinska Ozalj                                                                                                                                     

2.  Ured državne uprave 
     u Karlovačkoj županiji, 
3.  ''Službeni glasnik'' Grada Ozlja, 
4.  Dokumentacija, 
5.  Pismohrana 
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Na temelju članka 41. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, vršitelj 
dužnosti ravnatelja, a nakon pribavljene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Ozlja, 
donosi 
 

II. IZMJENE I DOPUNE STATUTA 
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ 

 
 
 

Članak 1.  
 
Mijenja se čl. 21. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj (u daljnjem 
tekstu: Učilišta) koji sada glasi: 
''Za ravnatelja/ravnateljicu Učilišta se može imenovati osoba koja ima završen preddiplomski 
i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski studij humanističkog smjera ili visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su 
bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, položen stručni ispit, 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i odlikuje se 
stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, na temelju prijedloga programa rada u 
mandatnom razdoblju.''  
 

Članak 2.  
 
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.  

 
 

Članak 3. 
Ove II. izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj 
ploči Učilišta. 
Ovlašćuje se vršitelj dužnosti ravnatelja da utvrdi pročišćeni tekst Statuta. 
 
                                                                                  
 

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA: 
 
                          Stjepan Bezjak, mag. philol. croat. et hist. 
 

 
 
 

 
Gradsko vijeće Grada Ozlja dalo je suglasnost na II. Izmjene i dopune Statuta Zaključkom o 
davanju prethodne suglasnosti KLASA: 612-05/17-01/03, URBROJ: 2133/05-01-17-1 od 7. 
rujna 2017. godine. 
 
 

                                       PREDSJEDNIK 
                                                                             GRADSKOG VIJEĆA                                                                           
 
 
 

                                       ___________________________ 
                                                                       Branko Zoretić, mag.oec. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 

Budući da je člankom 41. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – 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 II. izmjene i dopune Statuta PUO 
Katarina Zrinska – Ozalj kao u prijedlogu. 



                  Na temelju članka 24. Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta 

Katarina Zrinska Ozalj vršiteljica dužnosti ravnateljice  dana 28. srpnja 2008.g., utvrdila je 

pročišćeni tekst Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj. 

 

 Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Pučkog otvorenog učilišta od 09. ožujka 

2007.g. te  Izmjene  i dopune Statuta od 5. lipnja 2008.g. 

 

                                            

S T A T U T   
 

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA  KATARINA ZRINSKA - OZALJ 

 

 

I) OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuje se djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa i 

druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Pučkog otvorenog učilišta 

Katarina Zrinska - Ozalj ( u daljnjem tekstu: Učilište) 

 

Članak 2. 

Učilište obavlja svoju djelatnost prema Zakonu, osnivačkom aktu, ovome Statutu i drugim  

općim aktima Učilišta. 

 

Članak 3.  

Učilište je kulturna, prosvjetna, informativna javna ustanova. 

 

Članak 4.  

Osnivač Učilišta je Grad Ozalj. 

 

Članak 5. 

Učilište je pravna osoba. 

U pravnom prometu s trećim osobama, Učilište ima prava i obveze utvrđene zakonom i 

drugim propisima, odlukama osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Učilišta. 

Učilište odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. 

Osnivač odgovara za obveze Učilišta solidarno i neograničeno. 

 

Članak 6. 

Naziv Učilišta je: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska- Ozalj. 

Sjedište Učilišta je u Ozlju, Ulice Zrinskih i Frankopana 2. 

 

Članak 7. 

Učilište ima žig okruglog oblika promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, nazivom i 

sjedištem. 

Žigom iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Učilište. 

Učilište ima žig okruglog oblika promjera 32 mm, s prikazom Staog grada Ozlja u 

unutrašnjosti, s nazivom i sjedištem, a koji služi za redovito administrativno i financijsko 

poslovanje Učilišta. 

 

Članak 8. 

Učilište predstavlja i zastupa ravnatelj/ravnateljica. 



 

Članak 9. 

Učilište ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja platni promet. 

 

II. DJELATNOST UČILIŠTA 

 

Članak 10. 

Djelatnost Učilišta je: 

- Djelatnost odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonima ( Zakon o osnovnom školstvu i 

Zakon o srednjem školstvu), 

- Tečajevi poduke stranih jezika, 

- Tečajevi poduke sviranja na glazbalima, 

- Tečajevi informatičkog opismenjivanja mladeži i odraslih, 

- Organizacija kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih 

programa, vlastite produkcije i u suradnji s drugim ustanovama, 

- Organizacija i promocija svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 

- Prikazivanje filmova i iznajmljivanje video filmova, 

- Djelatnost javnog informiranja, 

- Nakladnička djelatnost, 

- Usluge umnožavanja i fotokopiranja, 

- Organizacija studijskih, stručnih i kulturoloških putovanja, 

- Proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, suvenira, knjiga, audio i video materijala. 

Učilište može obavljati dodatne djelatnosti izričito namijenjene izvršavanju programa- 

djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 11. 

Djelatnost iz članka 10. ovog Statuta Učilište obavlja na temelju godišnjeg programa rada. 

 

Članak 12. 

U okviru obavljanja djelatnosti Učilište izdaje svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o činjenicama 

o kojima vodi evidenciju, sukladno zakonu i drugim propisima te općim aktima. 

 

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UČILIŠTA 

 

Članak 13. 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se djelotvoran rad Učilišta i potpuno ostvarenje godišnjeg 

plana i programa rada. 

 

Članak 14. 

Učilište je organizirano kao jedinstvena cjelina. 

 

Članak 15. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Učilišta pobliže će se urediti unutarnje 

ustrojstvo i način rada. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. UPRAVLJANJE UČILIŠTEM, PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE 

 

Članak 16. 

Učilištem upravlja ravnatelj/ ravnateljica. 

Ravnatelj/ravnateljica Učilišta donosi: 

- Statut Učilišta, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Ozlja, 

- Program rada i godišnji financijski plan, 

- Akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Učilišta, 

- Druge opće akte uz suglasnost osnivača. 

Ravnatelj/ravnateljica Učilišta predlaže osnivaču: 

- plan razvoja Učilišta, 

- poslovnu politiku i mjere za njeno provođenje, 

- financijski plan te izvješća o periodičnim obačunima i zaključnom računu, 

- izvješće o poslovanju. 

Ravnatelj/ravnateljica obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Učilišta te 

donosi pojedinačne akte o ostvarivanju prava i izvršavanju obveza u okviru svojih ovlasti. 

  

Članak 17.  

Ravnatelj/ravnateljica predstavlja i zastupa Učilište, organizira i vodi poslovanje, poduzima 

sve upravne radnje u ime i za račun Učilišta i zastupa je u svim postupcima pred sudovima, 

upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima i odgovoran-

odgovorna je za zakonitost rada Učilišta te obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom.   

Bez posebne ovlasti osnivača, ravnatelj-ravnateljica ne može nastupati kao druga ugovorna 

strana i s Učilištem sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun 

drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba. 

 

Članak 18.  

Ravnatelj/ravnateljica je nalogodavac za izvršenje financijskog plana u okviru osiguranih 

sredstava za redovnu djelatnost i posebne namjene. 

Ravnatelj-ravnateljica je stručni voditelj Učilišta. 

 

Članak 19. 

Ravnatelj/ravnateljica može dati specijalnu ili generalnu punomoć drugoj osobi da zastupa 

Učilište u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama Zakona 

kojima se uređuju obvezni odnosi. 

Punomoćnik može zastupati Učilište samo u granicama ovlasti iz punomoći. 

Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj- ravnateljica pri njenom izdavanju. 

O izdavanju generalne punomoći ravnatelj- ravnateljica je dužan-dužna izvijestiti osnivača. 

 

Članak 20. 

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. 

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem-ravnateljicom. 

 

Članak 21. 

Za ravnatelja/ravnateljicu se 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 

stučnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. 



Iznimno za ravnatelja može se 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.  

 

Članak 22. 

Osnivač može razriješiti ravnatelja-ravnateljicu i prije isteka roka na koji je imenovan-

imenovana u slijedećim slučajevima: 

- ako sam zatraži razrješenje, 

- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju 

radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu, 

- ako ne postupa po propisima i općim aktima Učilišta ili postupa protivno njima, 

- ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Učilištu veću štetu ili ako 

zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati 

veće smetnje u obavljanju djelatnosti Učilišta. 

 

Članak 23. 

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju- ravnateljici se mora dati mogućnost da se 

izjasni o razlozima za razrješenje. 

Protiv odluke o razrješenju razriješeni ravnatelj- ravnateljica ima pravo tužbom tražiti sudsku 

zaštitu ako smatra da je povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati 

na tu odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom i Statutom. 

 

Članak 24. 

Kada Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju ravnatelja- ravnateljice zbog neispunjavanja 

obveza utvrđenih zakonom, drugim propisima i općim aktima Učilišta, imenuje vršitelja 

dužnosti ravnatelja do imenovanja ravnatelja- ravnateljice javnim natječajem. 

 

V. RASPOLAGANJE IMOVINOM I FINANCIJSKO POSLOVANJE UČILIŠTA 

 

Članak 25. 

Imovinu Učilišta čine sredstva koja su pribavljena od osnivača, sredstva koja su stečena 

pružanjem usluga i prodajom roba na tržištu; sponzorstvom i darovanjem ili su pribavljena iz 

drugih izvora. 

O imovini Učilišta dužni su skrbiti svi zaposlenici. 

 

Članak 26. 

O korištenju i raspolaganju imovinom Učilišta odlučuje ravnatelj-ravnateljica sukladno 

odredbama ovog Statuta.  

Ravnatelj/ ravnateljica ne može sklapati ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavci 

opreme i osnovnih sredstava te o stjecanju i opterećivanju druge pokretne imovine kada 

vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 20.000,00 kuna, osim ako ga na to 

prethodno osnivač ovlasti posebnom odlukom. 

 

Članak 27. 

Ugovori o nabavi sredstava potrebitih za obavljanje djelatnosti Učilišta ne mogu se sklapati 

prije nego se za tu svrhu osiguraju sredstva sukladno zakonu. 

 

Članak 28. 

Financijska sredstva potrebita za poslovanje Učilišta pribavljaju se od osnivača iz 

proračunskih sredstava Grada Ozlja, iz proračunskih sredstava Karlovačke županije i 

Republike Hrvatske za programe koji imaju obilježja javnih potreba u sustavu kulture i 



školstva, prodajom usluga i roba na tržištu, sponzorstvom i darovnjem te iz drugih izvora u 

skladu sa zakonom.  

Članak 29. 

Možebitna dobit Učilišta utvrđuje se na kraju financijske godine. 

Ako Učilište ostvari dobit ona će se koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti. 

 

Članak 30. 

U pravnom prometu Učilište odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.  

Grad Ozalj solidarno i neograničeno odgovara za obveze Učilišta. 

 

 

VI. JAVNOST RADA 

Članak 31. 

Rad Učilišta je javan. 

O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Učilište izvješćuje prave osobe i 

građane: 

- sredstvima javnog pripćavanja, 

- održavanjem skupova i savjetovanja, 

- izdavanjem publikacija, 

- na drugi primjeren način. 

  

Članak 32. 

O uvjetima i načinu rada Učilišta, ravnatelj/ravnateljica izvješćuje djelatnike Učilišta: 

- objavljivanjem općih akata, 

- objavljivanjem odluka i zaključaka, 

- na drugi primjeren način. 

 

Članak 33. 

Ravnatelj/ravnateljica dužni su u okviru svojih ovlaštenja davati nadležnim organima na 

njihov zahtjev tražene podatke. 

  

Članak 34. 

Za javnost rada Učilišta odgovoran je ravnatelj/ravnateljica. 

 

VII. POSLOVNA TAJNA 

Članak 35. 

Poslovnom tajnom smatraju se. 

- podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba 

upućenih Učilištu, 

- podaci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i priloge, 

- podaci o upisnicima programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji su 

socijalno-moralne naravi, 

- podaci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima, 

- podaci i isprave koje ravnatelj/ravnateljica  proglasi tajnom. 

 

 

Članak 36. 

Podatke i isprave koji se smatraju poslovom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici Učilišta, 

bez obzira na koji su način saznali za te podatke. 

Čuvanje poslovne tajne obvezuje zaposlenike i nakon prestanka rada u Učilištu. 

 



Članak 37. 

Ne smatra se povredom čuvanja tajne priopćenje podataka ili isprava koje se smatraju 

poslovnom tajnom, ako se ti podaci i isprave priopćavaju osobama ili ustanovama kojima se 

oni mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja koje proizlazi iz 

funkcije koju oni obavljaju. 

 

 

VIII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA 

 

Članak 38. 

Zaposlenici Učilišta imaju pravo i obvezu osigurati uvjete za čuvanje i razvitak prirodnih i 

radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje 

zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na neki drugi način ugrožavju te vrijednosti ili 

dovode u opasnost život i zdravlje ljudi. 

Zaštita čovjekova okoliša razumjeva zajedničko djelovanje svih zaposlenika Učilišta. 

  

Članak 39. 

Zaposlenici Učilišta koji sudjeluju u izvođenju programa obrazovanja, osposobljavanja i 

usavršavanja dužni su posvetiti pozornost informiranju polaznika tih programa glede čuvanja 

i zaštite čovjekova okoliša. 

Programi rada Učilišta u zaštiti čovjekova okoliša sastavni su dio programa rada i razvitka 

Učilišta. 

 

IX. OPĆI  AKTI UČILIŠTA 

 

Članak 40. 

Učilište ima slijedeće opće akte: 

- Statut, 

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, 

- Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, 

- Druge opće akte sukladno Zakonu i drugim propisima. 

 

Članak 41. 

Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi ravnatelj/ravnateljica uz 

prethodnu suglasnost osnivača. 

Ostale opće akte / donosi ravnatelj ravnateljica. 

 

Članak 42. 

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Učilišta. 

Opći akti stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči. Primjenjuju se 

danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije određen neki drugi dan. 

 

Članak 43. 

Učilište osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s 

pružanjem usluga. 

 

Članak 44. 

Pojedinačne akte kojima se utvrđuju pojedina prava zaposlenika donosi ravnatelj/ravnateljica 

. 



Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih 

akata uvjetovano konačnošću akata, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog 

roka. 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 45. 

Nadzor nad zakonitošću rada i općim aktima Učilišta obavlja Županijski ured za prosvjetu, 

kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu. 

 

Članak 46. 

Do donošenja općih akata prema odredbama ovog Statuta primjenjivat će se odredbe 

dosadašnjih općih akata Učilišta koje nisu u suprotnosti s ovim Statutom. 

 

Članak 47. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Pučkog otvorenog učilišta od 

09.03.2007.g. 

 

Članak 48. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta. 

 

 

                                         V.D. RAVNATELJICE  

                                          

                                      _______________________ 

                                        Zdenka Stupić 

 

 

Gradsko vijeće Grada Ozlja dalo je suglasnost na Pročišćeni tekst Statuta Pučkog otvorenog 

učilišta Zaključkom o davanju suglasnosti na pročišćeni tekst Statuta Klasa: 612-05/08-01/01, 

Ur.broj: 2133/05-01-08-2 od 28. srpnja 2008.g. 

 

 

                                         PREDSJEDNIK 

                                                                             GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                           

                                                  ________________________ 

                                           Dane Ugarković 

 

                                                                                   

Pročišćeni tekst Statuta objavljen je na oglasnoj ploči Učilišta dana___________                       

2008.g., a stupio na snagu dana  __________2008.g. 

 

 

                 

                                                                                VD  RAVNATELJICE: 

 

                                                                             ___________________ 

                                                                                     Zdenka Stupić 

  



 

 

 

 

 

 

 

Točka 17. 

 

ZAKLJUČAK O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA  

U OPĆOJ UPORABI NA KČ.BR. 1687/2 K.O. VRHOVAC 

 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnica  

 

IZVJESTITELJ: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

 

PRIJEDLOG:  

Donosi se: Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi 

na kč.br. 1687/2 k.o. Vrhovac 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 

       GRAD OZALJ 

   

GRADSKO  VIJEĆE    

KLASA:  940-01/16-01/02 

URBROJ: 2133/05-01-17-12 

Ozalj, 7.9.2017.godine 

                                                                                                               -  P R I J E D L O G - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Na temelju članka 103. st. 2 Zakona o cestama („Narodne novine“ broj  84/11, 22/13, 

54/13, 148/13 i 92/14 ) i članka  33  Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 

7/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 

2017. god., donijelo je slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi 

 

 

 

1. Ukida  se  svojstvo  javnog  dobra  u općoj uporabi na:  kčbr. 1687/2  dvorište put  površine   

    86 m2,   upisane u zk.ul.br. 623  k.o. Vrhovac. 

2. Zemljišnoknjižni  odjel u Ozlju, Općinskog suda u  Karlovcu  i  Područni  ured  za  katastar  

    Karlovac,  Odjel  za  katastar  nekretnina  Ozalj   izvršiti  će  provedbu   ovog   zaključka   u   

    zemljišnim knjigama i  katastarskom operatu na način da će  brisati svojstvo javnog dobra u   

    općoj uporabi  i upisati predmetno zemljište u vlasništvo Grada Ozlja. 

3. Ovaj   zaključak  stupa  na   snagu  osmog  dana  od  dana  objave u  „Službenom  glasniku“ 

    Grada Ozlja. 

 

 

                                                                                                        Predsjednik Gradskog vijeća: 

                                                                                                           Branko Zoretić, mag.oec. 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Zemljišnoknjižni odjel u Ozlju  

2. Odjel za katastar nekretnina Ozalj 

3. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji 

4. Službeni glasnik Grada Ozlja 

5. Dokumentacija 

6. Pismohrana 

 

 

 



 

                                                   O b r a z l o ž e n j e 

 

Kadak Damir iz Vrhovca 49  podnio je zahtjev za ukidanjem svojstva javnog dobra na dijelu 

kčbr. 1687 put poljski u Kadeki, upisane u zk.ul.br. 623 k.o. Vrhovac, vlasništvo Grada Ozlja 

– javno dobro u općoj uporabi. 

Na temelju Zahtjeva za provedbu parcelacije, koji je izradila geodetska tvrtka GEOEFEKT 

d.o.o. Ozalj izvršena je parcelacija  kčbr. 1687  k.o. Vrhovac na kčbr. 1687/1 i 1687/2. 

Postignuta je suglasnost  da  bi  kčbr. 1687/2 dvorište put  površine 86 m2 ( koja je sastavni dio 

okućnice predlagatelja Kadak Damira, tj. naslanja se na građevnu parcelu kčbr. 190/1) nakon 

ukidanja svojstva javnog dobra i upisa Grada Ozlja, pripala u vlasništvo predlagatelja, a kčbr. 

1687/1  put  površine 1450 m2  bi  zadržala svojstvo javnog dobra. 

Predlagatelji bi time, uz naknadu kupoprodajne cijene, izvršio oformljenje svoje građevne 

parcele, a Grad Ozalj bi zadržao svojsto javnog dobra na  kčbr. 1687/1, gdje se vrši funkcija 

prolaza i provoza. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

Točka 18. 

 

ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE  

RAZRJEŠENJA I IMENOVANJA ČLANOVA  

SKUPŠTINE KOMUNALNOG OZALJ D.O.O. 

 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnica  

 

IZVJESTITELJ: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

 

PRIJEDLOG:  

Donosi se: Zaključak o primanju na znanje razrješenja i 

imenovanja članova Skupštine Komunalnog Ozalj d.o.o.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 

GRAD OZALJ 

 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-05/17-01/10 
URBROJ: 2133/05-01-17-6 
Ozalj, 7. rujna 2017. god.     - p r i j e d l o g - 
 
 Na osnovi čl. 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 
2017.g. donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

 Prima se na znanje razrješenje i imenovanje članova Skupštine Komunalnog Ozalj 
d.o.o. Ozalj. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja. 

 
           
           
       PREDSJEDNIK   
       GRADSKOG  VIJEĆA 

         Branko Zoretić, mag.eoc. 
             

 
 
 
 
DOSTAVITI: 
 
1. Komunalno Ozalj d.o.o, 
2. Ured državne uprave u  

Karlovačkoj županiji      
3. “Službeni glasnik” Grada Ozlja,  
4. Dokumentacija 
5. Pismohrana        

 
 
 
 
 
 

 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 

Člankom 48. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) propisano je da 
gradonačelnik imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona (koje su od interesa za jedinicu lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave), osim ako posebnim zakonom nije drugačije 
određeno, 
Sukladno čl. 43. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 - pročišćeni 
tekst), gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada Ozlja u tijelima javnih 
ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Ozalj, trgovačkih društava u kojima Grad Ozalj 
ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Ozalj osnivač, ako posebnim 
zakonom nije drugačije određeno. Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju 
Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i ista se objavljuje  u „Službenom 
glasniku“ Grada Ozlja. 
  







 

 

 

 

 

 

 

Točka 19. 

 

ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE  

RAZRJEŠENJA I IMENOVANJA ČLANOVA  

NADZORNOG ODBORA KOMUNALNOG OZALJ D.O.O. 

 

PREDLAGATELJ: Gradonačelnica  

 

IZVJESTITELJ: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

 

PRIJEDLOG:  

Donosi se:  Zaključak o primanju na znanje razrješenja i imenovanja 

članova Nadzornog odbora Komunalnog Ozalj d.o.o.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 

GRAD OZALJ 

 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-05/17-01/10 
URBROJ: 2133/05-01-17-7 
Ozalj, 7. rujna 2017. god.     - p r i j e d l o g - 
 
 Na osnovi čl. 33 Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 
2017.g. donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

 Prima se na znanje razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog 
Ozalj d.o.o. Ozalj. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja. 

 
           
           
       PREDSJEDNIK   
       GRADSKOG  VIJEĆA 

         Branko Zoretić, mag.eoc. 
             

 
 
 
 
DOSTAVITI: 
 
1. Komunalno Ozalj d.o.o, 
2. Ured državne uprave u  

Karlovačkoj županiji      
3. “Službeni glasnik” Grada Ozlja,  
4. Dokumentacija 
5. Pismohrana        

 
 
 
 
 
 

 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 

Člankom 48. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) propisano je da 
gradonačelnik imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona (koje su od interesa za jedinicu lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave,  osim ako posebnim zakonom nije drugačije 
određeno, 
Sukladno čl.  43. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja” br.5/09, 1/13 i 2/13), 
imenuje i razrješava predstavnike Grada Ozlja u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je 
osnivač Grad Ozalj, trgovačkih društava u kojima Grad Ozalj ima udjele ili dionice i drugih 
pravnih osoba kojih je Grad Ozalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. 
Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju Gradskom vijeću u roku od 8 
dana od dana donošenja i ista se objavljuje  u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja. 
  









 

 

 

 

 

 

 

Točka 20. 

 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA  

SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 

 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje  

 

IZVJESTITELJ: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 

 

PRIJEDLOG:  

Donosi se:  Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Ozlja  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVA.KA ZUP,ANIJA

-i'i-l
I .-Ii GRAD OZALJ\ rr-l
Odbor za izbor i imenovanje
KLASA: 021-06/17-01/ 02
URBROJ: 21 33/05-01-17-12
Ozalj, 30. kolovoza 2017. god.

Na osnovi al. 10. st 5. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine broi 41114),

dlanka 10. Odluke o osnivanju Savleta mladih (,Siuzbeni glasnik'Grada Ozlja brol 6/14)
Odbor za izbor iimenovanja. na svojoj 2. siednici odrzanoj dana 30. kolovoza 2017. godine,
podnosi

IZVJESCE
o provieri formalnih uvjeta prijavljenih kandidaia

za izbor dlanova i zamjenika elanova Savjeta mladih Grada Ozlja

Odbor za izbor i imenovanje pokrenulo je postupak izbora dlanova i zamlenika dlanova
Savjeta mladih Grada Ozlja Javnim pozivom za isticanje kandidatu.a za izbor 6lanova i

zamjenika alanova Savieta mladih Grada Ozja.

Javni poziv oblavljen je dana '11. kolovoza 2017. godine na slu2benoi internetskol stranici
Grada Ozlja',. .:: , . a pisane I obrazlozene kandidaiure podnosile su se u roku '15 dana
od dana objave javnog poziva

Savjet mladih Grada Ozlja ima 7 6lanova. ukliu6ujudi predsjednika izamjenika predsjednika.

U Javnom pozivu navedeno je da se za alana Savjeta izamjenika dlana moie kandidirati i biti
birana osoba s prebivaliStem ili boraviStem na podru6ju Grada Ozlja koja u t,enulku
podnosenja kandidature ima od navrsenih 15 do navrsenih 30 godina Zivota. elan Savjeta i

njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijeinici Gradskoga viieca Grada Ozlja.

Kandidature za dlanove Savjeta mladih Grada Ozlia i njihove zamjenike mogu predloziti. pod
uvjetom da imaju sjediste na podruaju Grada Ozija, udruge koje rade s mladima iza mlade,
pomladci politidkih st.anaka sindikalne ili strukovne organizacije ineformalne skupine mladih
od najmanje 20 mladih.

Predlagatelji su duzni uz kandidaturu dostaviti dokumentacuu iz koje je vidlilvo da kandidai
ispunjava uvjete iz toake lll. ovog poziva (presliku va2e6e osobne iskaznice ili putovnice ili
uvjerenje o prebivalistu ili boraviStu kandidata). te dokumentaciiu iz koie je vidljivo da
predlagatelj ispunjava uvjete iz toake lV. ovog poziva (izvadak iz odgovaraju6eg registra), a uz
kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priloziti popis najmanie 20 mladih koji istidu
kandidaturu.

Na javni poziv u ostavljenom roku pristiglo ie ukupno I kandidatura.

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je da zamlenrk kandrdata Zeliko JuriSa, rod. 15.'11.1986.,
Jaikovo 18A, predlozen od strane l\rladeri HDZ Ozalj, ne ispunjava formalni uvjet buduci da u
trenutku podnosenja kandidature ima navrsenih 30 godina, dok ostalih 8 kandidatura
ispunjavaju sve formalne uvjete. prema abecednom redu kandidata:



1. Kandidat: MARTINA BENKOVIC, roa 7.3.'1994.., Obrez Vivodinski 27
Zamjenik kandidata: ZELJKA KRULJAC, roA 8.12.'1994.,Hodinci '13

Predlagateli: KUD VIVODINA, Vivodina 7

2. Kandidat: MARINA BIAZUN, roil- 8.5.1992.. Kolodvorski odvojak I
Zamjenik kandidata: NIKOLINA CULIG, rot . 16.3.'1996.. Vrhovac 20
Predlagatelj: FORUM MLADIH SDP OZALJ, Kurilovac 9A

3. Kandidat; IGOR GRGIC, rod 29.7.1995., Kaptol '1

Zamjenik kandidata: DINO KIANFAR, rod. 9.'10.1995., Kurilovac 17
Predlagateu: FORUM MIADIH SDP OZALJ, Kurilovac gA

4. Kandidat; KATARINA GUSTIN, rod.24.3.1989., V6kovac 16
Zamjenik kandidata: ANA BMJKOVIC, rod '10.10.1990., Zorkovac Vrvodinski 5
Predlasatelj: MLADEZ HRVATSKE DEMOKMTSKE ZAJEDNICE OZAU

5. Kandidat: MARTINA LOVRINIC, rod. 14.6.1989., Svetidko Hrasce 55
Zamjenik kandidata; MATUA LOVRINIC, rod. '17.6.1993., Svetidko Hrasee 55
Predlagatelj: MLADEZ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ

6. Kandidat: MARINA MIHALIC, roti.5.1.1989., Gomje Pokupje 37A
Zamjenik kandidata: INES JALSEVAC, rod. 25-'10.1992-, Kadovae*a cesta 1

Predlagatelj: MLADEZ HRVATSKE DEMOKMTSKE ZAJEDNICE OZAU

7. Kandidat STELTA SIMUNIC, @d.22.12.1993, N. S. Zrinskog 18
Zamjenik kandidata; JOSIP CERJAK, rod. 21.6.1989., Zorkovac 1gA
Predlagatelj: NEFORMALNA SKUPINA MLADIH

8. Kandidat HRVOJE ZOREIC, rod. 28.7.1989., Zajadko Selo 38
Zamjenik kandidata: JELEM JURAN, roil- 20.12.1989., Polje Ozalisko 96D
Predlasateli: MLADEZ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ

Temeliem navedenog, Odbor za izbor i imenovanie utvrdio ie Popis vaZe6ih kaBdidatura za
dlanove i zamjenike dlanova Savjeta mladih Grada Ozlja, koiije prilog ovom lzvjeseu te se uz
izvjesce dostavlja Gradskom vijecu i objavliuje na web stranici Grada Ozlja www.ozali.hr.
Gradsko vijece Grada Ozlja 6e na prvoj slijedecoi sjednici s Popisa vaze6ih kandidatura za
dlanove i zamjenike aianova Savjeta mladih lajnim glasovanjem izabrati 7 alanova i niihovih
zamjenika na razdoblje od tri godine.

PREDSJEDNIK
IZBOR I IMENOVANJE

ag.oec.

DOSTAVITI:
-(-) Gradsko vijeae
2. w!4rczal].fu
3. Pismohrana

e1#^:'P



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAEKA ZUPANIJA

@ n*oo otot.,

Odbor za izbor i imenovanje
KLASA: 021 46117-01102
URBROJ: 2133/05-01-17-13
Ozalj, 30. kolovoza 2017. god

Na osnovia. 10 st 5 i6 Zakona o savjeUma mladih ('Narodne novine broj 41114). alanka 10.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih ( Sl!2beni gLasnik" Grada Ozlja broj 6/14) Odbor za izbor i

imenovanja, na svojoj 2 sjedniciodr:anoj dana 30 kolovoza 2017 godine podnosi

PoPts vAZEetH KANDTDATURA
za izbor alanova i zamienika Elanova Savjeta mladih Grada Ozlja

1. Kandidat: MARTINA BEN KOVIC, rod. 7.3.1994.. Obrez Vivodinski 27
Zamtenik kandidata: ZELJKA KRULJAC, rod. 8.'12.1994 Hodinci 13
Predlagatelj: KUD VIVODINA, Vlvodina 7

2. Kandidat: MARINA BLAzUN. rod.8.5.1992., Ko odvorskj odvolak I
Zamjenikkandidata NIKOLINAeULIG, rod. 16.3 1996., Vrhovac 20
Predlagalell: FORUM MLADIH SDP OZALJ, Kuriovac 9A

3. Kandidat: IGOR GRGIC. rod.29.7 1995. Kaptol 1

Zamlenik kandidata. DlNo KLANFAR, rod. 9.10.1995., Kurilovac 17
Predlagatelj: FORULI MLADIH SDP OZALJ. Kuriovac 9A

4 Kandidat: KATARINA GUSTIN rod. 24 3.1989 . Vrakovac 16
Tan.erik kanoroata ANA BRA-KOVIC. rod'0 10 1990. ZorkovacVivoo,rski 5
Predlagateli: MLADEZ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ

5. Kandidat: l\,,lARTlNA LOVRIN C rod 14 6 1989.. Sveliako Hra66e 55
Zanren'k kanoroara MAT.JA I OVRINIC rod 1. 6 ,99J Sveta\o Hrasie 55
Predlagatelj: MLADEZ HRVATSKE DEI\,4OKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ

6 Kandidat: MARINA lVlHALlC, rod. 5.1.1989. Gornje Pokupje 37A
Zamlenik kandidata INES JALSEVAC, rod 25 1O 1992.. Karlova6ka cesta '1

Predlagateli: MLADEZ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE OZALJ

7 Kandidat: STELLA Sl[,1uNlC, rod. 22.12.1993 , N S.zrinskog 18
Zamjenik kandidata JOSIP CERJAK, rod 21 6 1989., Zorkovac 19A
Predlagatelj: NEFORMALNA SKUPINA l\,4LAD]H

8. Kandidat: HRVOJE ZORETIC, rod 28 71989, Zalaako Selo 38
Zamtenik kandidata JELENA JURAN, rod 201219A9. Polje Ozaljsko 96D
Predlagateli: MLADEZ HRVATSKE DEI\4OKRATSKE ZAJEDNICE oZALJ

PREDSJEDNIK
IZBOR I II\4ENOVANJE

DOSTAVITI:
(D Gradskg vijeee
2. www.ozali.hr
3. Pismohrana

mag.oec.



 


