SKRAĆENI ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 30. listopada 2017. godine s početkom u 16,30 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Bakin-Mlačak Kristina, Basar Gordana, Benković Ivica, Broz
Josip, Cigić Miroslav, Čupor Ivan, Guštin Boris, Kalčić Igor,
Latin Andrija, Šekerović Dino, Šimunić Irena, Vergot Damir,
Tomak Marković Ivana, Zoretić Branko, Zoretić Stjepan.
ODSUTNI: -NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić,
- Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
- Sanja Mikšić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
- Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije
- Vesna Cvijak – voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
- Toni Šarić – voditelj odsjeka za gospodarstvo i projekte
- Vladimir Žakula – viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu
okoliša
- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o.
- Miroslav Pilat – direktor Azelija Eko d.o.o.
- Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
- Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj
- Hrvoje Zoretić – predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 16,30 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Branko Zoretić, predsjednik
Gradskog vijeća. Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 14 vijećnika,
te da sjednica može započeti.
Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.
DNEVNI

RED

1.
2.
3.
4.

Aktualni sat,
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2017. god.
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje građevina i uređaja
komunalne infrastrukture u 2017. godini
5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2017. godini
6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu
za 2017. godini
7. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. god.
8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
9. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa u 2017. godini
10. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o utrošku sredstava od prodaje,
zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i sredstva naknade koja se plaća zbog promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini
11. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na
području Grada Ozlja za 2017. godinu
12. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja asfaltnih površina na
području Grada Ozlja
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13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju poslova uprave i
održavanja groblja putem ugovora Pogrebnim društvima
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju poslova uprave i
održavanja groblja putem ugovora AZELIJI EKO d.o.o. Ozalj
15. Zaključak o ponovnom raspisivanju natječaja i imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj
16. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg
vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku 2017/18. god.
17. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
18. Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana Savjeta mladih
Grada Ozlja za 2017. godinu
19. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Ozlja sa
financijskim planom za 2018. godinu
20. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2016. godinu
21. Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom
22. Zaključak o usvajanju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Grada Ozlja za 2017. godinu
23. Zaključak o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine u k.o. Ozalj
24. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na kč.br.
2693/2 k.o. Dvorište Vivodinsko
25. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu kč.br.
1716 k.o. Malinci
26. Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Ozlja
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 14 glasova ZA.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Predao je predsjedniku Gradskog vijeća dopis
građana koji žive u parku HEP-a na Kurilovcu koji su 2010. godine sklopili ugovor o
kanalizaciji i oborinskim vodama. Isti su radovi završeni 2011. godine te je do 2012.
godine ostavljeno da se podloga stabilizira kako bi se mogla rekonstruirati
prometnica. 2013. godine su bili izbori i je još uvijek u istom stanju kakva je i
ostala nakon radova. Zamolio je da ta cesta uđe u plan za 2018. godinu i da se
pismeno odgovori na dopis koji su dostavili. Pozitivna stvar je što smo dali dodatna
sredstva za poljoprivredu i još se daju, pa predlaže da se postavi jedan štand za
lokalne OPG-ove kod Ozljanke. Kod veterinarske stanice Ozalj je nekad bila prodaja
krupne stoke svakog prvog četvrtka u mjesecu. Tamo postoji i stočna vaga pa
predlaže da se proba u sljedećoj godini i to staviti u funkciju.
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da je upoznat sa ovim problemom građana iz
parka i nada se da će se prometnica vratiti u prvobitno stanje i da će stanari biti
zadovoljni, a svakako da će dobiti i pismeni odgovor na dopis koji je danas pristigao.
Boris Guštin se pridružio sjednici u 16,39 sati.
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Informirala je nazočne vezano za dopis
stanara iz parka. Za kompletno uređenje parka postoji projekt kojeg je HEP voljan
financirati. Kompletnu obnovu prometnice i uređenje parka. To je bio i rezultat
razgovora sa stanovnicima parka u nekoliko navrata vezano uz uređenje. Prva faza
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uređenja je bila da se uklone vrtovi koje su stanari tamo obrađivali. U zamjenu im
je ponuđena parcela na gradskim vrtovima da bi mogli tu površinu srediti do ovog
nivoa kako je sada. Tu parcelu smo nasuli zemljom koja je bila višak na pročistaču i
zasijali smo travu. To je bio početak uređenja. Dalje što bi trebalo je prometnica ali
to je HEP spreman financirati iz razloga što ćemo nakon toga isto jednim
sporazumom sa HEP-om regulirati regulirati daljnje održavanje tih površina. Taj
prostor je u vlasništvu HEP-a, a Grad je spreman uređivati te površine. Travu već
kosimo a i zimsku službu imamo tamo. Mišljenja je da bi bilo mudro da iskoristimo
dobru volju HEP-a da oni ulože u uređenje parka. U tom smislu moli potporu
vijećnika kroz informacije prema stanarima da je HEP voljan to napraviti.
Kristina Bakin Mlačak je pozdravila nazočne. Konstatirala je da joj je drago da je
današnja sjednica sazvana sukladno čl. 66, st.1 Poslovnika o radu vijeća i nada se
da se ubuduće nećemo baviti proceduralnim pitanjima. Kazala je da je na prošloj
sjednici nekoliko vijećnika postavljalo pitanje vezano uz ambroziju. Gradonačelnica
je odgovorila da se vlasnici upozoravaju i sve što se može napraviti jest prijaviti da
vlasnici plate kaznu, pa je upitala da li je Grad dužan, odnosno da li postoji
potreba da donese neku zasebnu odluku kojom bi pitanje ambrozije rješio na
adekvatan način da šteta ne nastaje. Prije svega misli na uklanjanje ambrzije po
određenim službama a na trošak vlasnika po uzoru na Odluku Grada Karlovca a
isto tako u odnosu na čl. 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Moli da se to
preispita i da se vijećnike izvjesti na nekoj od sljedećih sjednica, a sve da novu
sezonu ambrozije ne dočekamo u istom problemu.
Dino Šekerović je pozdravio nazočne. Postavio je pitanje u vezi Pučkog otvorenog
učilišta Ozalj. Koja je svrha ponovne revitalizacije POU i kada će građani Grada
Ozlja imati konkretne koristi od učilišta i kada će to Učilište otvoriti svoja vrata za
dobrobit građana.
Gradonačelnica je odgovorila da je POU već dosta godina u stanju mirovanja i
održavanja hladnog pogona a vidjeli ste u materijalima da je na prijedlogu odluka o
imenovanju ravnatelja. Tek kada zapravo budemo imali osobu koja će se moći baviti
sa tim poslom moći ćemo govoriti i o tome kakve će koristi grad od toga imati.
Svaka imalo ozbiljnija sredina, napose one koje su POU imala osnovane ranije
preko POU rade stvarno brojne stvari. Od raznoraznih edukacija do vođenja nekih
poslova koje grad ne može staviti u neku drugu djelatnost, tako i mi namjeravamo
preko POU raditi mnoge stvari koje do sada nismo mogli, niti započeti. POU će u
Ozlju imati itekako ozbiljnog posla. Za početak projekt Adrenalinskog parka koji
smo započeli a netko se mora s time baviti. Ne vidi da netko od sadašnjih
zaposlenika može izdvojiti vrijeme i za to i za sve one sadržaje koje bi našim
građanima i gostima Ozlja mogli pružiti mimo onoga što im pružamo danas. Imat će
sigurno važnu i aktivnu ulogu u našoj sredini.
Ivana Tomak Marković pozdravila je nazočne. Kad je već spomenut Adrenalinski
park molila je da se malo više objasni taj projekt. Gdje će se nalaziti, na koji način
će raditi pošto će se uložiti dosta veliki novac da se vidi da li je to Ozlju potrebno i
kako će funkcionirati.
Gradonačelnica je kazala da je Adrenalinski park jedan od mogućih dopunskih
sadržaja svake sredine koja si to može i zna priuštiti i želi se time baviti, a u Ozlju
će biti svakako dopuna onim sadržajima koje do danas imamo. Prije svega je to naš
Zavičajni muzej i brojni posjetitelji Zavičajnog muzeja, naročito osnovnoškolci i
srednjoškolci, koji za sad kada dođu mogu pogledati muzej i nakon toga neki
sadržaj u samom gradu ne možemo ponuditi. Lokacija budućeg parka nalazi se u
ulici N.Š. Zrinskog nasuprot kuće Ive Borić. Nasuprot je jedan šumski put koji ide

3

prema malom potoku i izlazi van na cestu prema Donjem Oštrom Vrhu. Uz šumski
put je gradska parcela cca. 2500 m2. Prijavili smo taj projekt na natječaj HTZ i
dobili smo inicijalna sredstva. Određeni dio sredstava kanimo uložiti iz proračuna i
naravno nastaviti dalje sa prijavama na buduće natječaje koji takve sadržaje
podržavaju i oplemeniti još jedan dio našeg prostora kao dodatni sadržaj grada što
za domaće, tako i za goste grada.
Andrija Latin je pozdravio nazočne. Upozorio je na problem ukidanja autobusnih
linija u ljetnom periodu kada prestaje školska godina. Predlaže da se stavi na
razmatranje da li je moguće u idućoj godini povezati dio koji je uz državu cestu sa
autobusnom linijom dva puta u tjednu. Svjestan je da je putnika malo i da su
troškovi prijevoza veliki ali probajmo nešto napraviti za stariju populaciju.
Kazao je da na potezu od Malog Erjavca prema Grdunu postoji jedan nepregledni
zavoj opasan za mimoilaženje vozila a gdje su učestale prometne nezgode i sa
smrtno stradalim osobama. Svjestan je da je to županijska cesta ali predlaže da se
nešto poduzme po rješavanju tog problema jer je to u interesu građana Grada Ozlja.
Gradonačelnica je uputila g. Latina da dođe u gradsku upravu, u Odsjek za
komunalne poslove i tu dionicu pokaže djelatnicima na karti da možemo sa takvim
upitom ići prema ŽUC-u i vidjeti da li se eventualno taj zavoj može korigirati.
Lidija Bošnjak je pozdravila nazočne. Odgovorila je vezano za povezanost Ozlja sa
Karlovcem i autobusne linije u ljetnom periodu. Kako je tijekom proljetnih mjeseci
bilo dosta upita, prije kraja školske godine započeli smo sa jednom procedurom, tj.
uputili smo zahtjev HGK Karlovac sa zahtjevom za usklađivanje voznog reda. To je
trebala biti jako kratka procedura, tako nam je barem rečeno. Tražili smo dopisom
da to budu dvije linije dva puta tjedno i to utorkom i petkom. Radi se o liniji
Vrhovac – Karlovac. Međutim, da li zbog godišnjeg ili nekog drugog razloga u HGK
nije odgovoreno odnosno nije došla suglasnost do prije početka školske godine.
Suglasnost smo dobili i drugi puta neće biti problema.
Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća
Točka 3.
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GOD.
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.
Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2016. godinu, ostvaren je višak
prihoda u iznosu od 4.284.968,60 kn stoga je potrebno uravnotežiti proračun
Grada Ozlja.
I izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu, planiran je iznos
prihoda u iznosu od 40.533.615,00 kn. Primici od zaduživanja na financijskom
tržištu ne planiraju se u 2017. godini. Iznos rashoda planiran I izmjenama i
dopunama proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu iznosio je 44.668.583,60 kn.
Izdaci se I izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjali odnosu na izvorni
proračun (150.000,00 kn). Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose
44.818.583,60 kn.
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Osim navedenog, tijekom 2017. godini ukazala se potreba drugačijeg rasporeda
rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja novih aktivnosti i
projekata, stoga se predlažu II izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2017.
godinu.
Prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu, planirani
iznos prihoda umanjuje se za 3,39% odnosno za iznos od 1.372.099,06 kn, te se
ukupni prihodi predlažu u iznosu od 39.161.515,94 kn. Primici od zaduživanja na
financijskom tržištu ne planiraju se u 2017. godini.
Iznos rashoda planiran II izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2017.
godinu umanjuje se za 3,08% odnosno za iznos od 1.376.938,00 kn, te se predlaže
u iznosu od 43.291.645,60 kn. Izdaci se II izmjenama i dopunama proračuna ne
mijenjaju u odnosu na izvorni proračun i planiraju se u iznosu od 150.000,00 kn.
Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose 43.441.645,60 kn.
Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od
4.284.968,60 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2016. godini koji se prenosi
u 2017. godinu čime se uravnotežuje proračun.
Budući da je 22.05.2017. godine na teret rezultata poslovanja za 2016. godinu
izvršen povrat komunalnog doprinosa u iznosu od 4.838,94 kn, ukupan višak
raspoloživ iz prethodnih godina umanjuje se za navedeni iznos i iznosi 4.280.129,66
kn.
Pročelnica navodi kako su prihodi i rashodi poslovanja tekstualno i tablično
detaljno obrazloženi u dostavljenim materijalima. Prijedlog II izmjena i dopuna
razmatrao je Odbor za proračun i financije i uputio ovakav prijedlog gradskom
vijeću na razmatranje.
Rasprava: Boris Guštin je upitao zašto smo se od 2009. godine tužili za prometno ogledalo pa
je nastao dug od 110.000,00 kn. Upitao je tko donosi odluke da li se tuži ili da se
prekine tužba. Kazao je da je najjeftinija prva presuda. Predlaže da se ubuduće
gradsko vijeće izvješćuje o statusu aktivnih tužbi.
Gradonačelnica je odgovorila da je grad u ovom slučaju tužena strana pa smo u
jednom trenutku zatražili pomoć odvjetnika i uz njegovu pomoć srušili inicijalni
iznos tužbe značajno. Ono oko čega smo se generalno složili je da kad je grad
tužena strana odmah angažira odvjetnika.
Ivica Benković je mišljenja da je s obzirom na kraj kalendarske godine premalo
novaca predviđeno za ceste. Boji se da će se vrtić graditi kad djece ne bude. Prema
najnovijoj statistici je 27% manje djece upisano u prvi razred nego prošle godine.
Ako se vrtić ne napravi na vrijeme boji se da ga nećemo imati kome raditi. Mi
imamo projekat, tko je onda taj tko koči.
Gradonačelnica je odgovorila. Projekat je u travnju predan na natječaj na mjeru
7.4. Čeka se da službeno tijelo koje procjenjuje kvalitetu projekta donese ocjenu. Mi
za naš vrtić na žalost ne znamo još niti da li je prošao administrativnu provjeru.
Ministarstvo kasni jer je bila izborna godina. Rješavaju se neki drugi problemi koji
su se njima sakupili. Još uvijek o mjeri 7.4. ne donose odluke. Cijela Hrvatska
postavlja to pitanje prema državi. Teško je za shvatiti ali moramo čekati da vidimo
koji je rezultat tog natječaja.
Kristina Bakin Mlačak je kazala da je na jednoj od prethodnoj sjednica gradskog
vijeća bilo govora o financiranju programa folklorne i engleske igraonice u vrtiću pa
ju interesira jer nije vidjela da je to predviđeno ovim rebalansom, pa moli da joj se
odgovori na pitanje da li postoji zakonska ili neka druga prepreka da grad to ne
financira. Ovo mora povezati sa povećanjem troškova rada ureda gradonačelnice,
vijeća i JUO. Ovim rebalansom su predviđena znatna sredstva, a čuli smo od
ravnateljice DV Zvončić da ovaj program iznosi 50.000,00 kn.
Vesna Novosel je odgovorila na postavljena pitanja što se tiče engleske i folklorne
igraonice. Kazala je da vrtić i dalje radi po financijskoj konstrukciji kakva je prošla
u verifikaciji programa za koju imaju suglasnost od Ministarstva znanosti, ali s tim
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da je sa voditeljicom Odsjeka za proračun i financije u Gradu Ozlju dogovorila da od
uplata roditelja 20% ide voditeljicama igraonica, a sva ostala sredstva 80% će se
ovu pedagošku godinu ciljano utrošiti za unapređenje rada igraonica a ne u redoviti
program vrtića.
Gradonačelnica je odogovorila da misli da ne postoji zakonska prepreka da grad to
financira. Ako su to radionice koje idu prema izboru roditelja te djece da li netko
može postaviti pitanje da se javni novac koristi za jedan mali dio djece za koje su
roditelji poželjeli imati nadstandard.
Usvajanje: 9 ZA, 6 PROTIV
Zaključak: Donose se: II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2017.
god.
Točka 4.
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA IZGRADNJE
GRAĐEVINA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Rekla da se u Odluci o II
izmjenama i dopunama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne
infrastrukture u 2017. godini mijenja članak V. Programa i da iznos planiranih
financijskih sredstava za projekt izgradnje poduzetničke zone iznosi 1.282.000,00
kn, za izgradnju javnih površina, potok Curak 1.889.650,00 kn i za nadstrešnice
70.000,00 kn, za nerazvrstane ceste MO-a na području Grada 599.500,00kn, za
spoj Kolodvorske i Križanićeve ulice 1.560.000,00 kn, izgradnju parkirališta
Krilovac 3-7, 429.000,00 kn. Navodi da su članovi Gradskog vijeća preostalu
raspodjelu financijskih sredstva dobili u materijalima.
Rasprava: Usvajanje: 9 ZA, 1 PROTIV, 5 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje
građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Točka 5.
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. Iznijela je ključne podatke u
izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.
godini koji su vijećnici mogli pročitati i u materijalima.
Rasprava: Usvajanje: 9 ZA, 6 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Točka 6.
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U VATROGASTVU ZA 2017. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da članak IV. Programa
javnih potreba u vatrogastvu za 2017. godinu, sredstva za realizaciju programa u
2017. godini mijenja se i glasi: Za potrebe provođenja programskih zadataka u
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2017. godini, u Proračunu Grada Ozlja, na pozicijama 1125, 1235 i 1345, planiraju
se sredstva u ukupnom iznosu od 670.000,00 kn, a prema programskim zadacima
sredstva su raspoređena za namjene koje su navedene u materijalima. Sredstva za
redovitu djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Ozlja u iznosu od 369.383,25 kn,
isplaćivati će se na žiro račun Vatrogasne zajednice Grada Ozlja u kvartalnim
akontacijama.
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.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u vatrogastvu za 2017. godini
Točka 7.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017.
GOD.
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Pojasnila je da se članak 1.
Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2017. godinu, mijenja i glasi da se prihod od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru planira u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu u
iznosu od 110.000,00 kn.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se: Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. god.
Točka 8.
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da se u Programu javnih
potreba u kulturi mijenja članak II. 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 1.394.250,00
kuna, i raspoređuju se na redovnu djelatnost ustanova, opremanje ustanova i
provedba projekata ustanova, provođenje projekata u kulturi i zakup prostora za
rad ustanova u kulturi. Predloženi iznosi se nalaze u materijalima.
Rasprava: Usvajanje: 9 ZA, 1 PROTIV, 5 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u kulturi
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Točka 9.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2017. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da se u prijedlogu Odluke
o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u
2017. godini mijenja članak 3 i glasi da su u Proračunu Grada Ozlja za 2017.
godinu planirani prihodi po osnovi šumskog doprinosa u ukupnom iznosu od
70.000,00 kn. Sredstva šumskog doprinosa iz stavka 1. ovog članka koristiti će se
za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno
Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Točka 10.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTROŠKU SREDSTAVA
OD PRODAJE, ZAKUPA I DAVANJA NA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I SREDSTVA NAKNADE
KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U 2017. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO.
Lidija Bošnjak vezano za točku navodi izmjene. Prihod od prodaje, zakupa i
davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te
prihod od naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,
planira se u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu u ukupnom iznosu od
13.000,00 kn.
Rasprava: Usvajanje: 15 ZA, JEDNOGLASNO
Zaključak: Donosi se Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o utrošku
sredstava od prodaje, zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske i sredstva naknade koja se plaća
zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini
Točka 11.
ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POTPORA
POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je kazala da se nakon konzultacija sa predstavnicima udruga, te
Savjetodavnom službom i Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i turizam
Karlovačke županije u Programu povećava iznos sredstava predviđenih za potpore.
Povećanje za 300.000,00 kn bi osiguralo potrebna sredstva do kraja godine, te bi
ukupan iznos namijenjen potporama bio 700.000,00 kn.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke o
III. izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja
za 2017. godinu, kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: 10 ZA, 5 SUZDRŽAN
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Zaključak: Donosi se: Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa potpora
poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2017. godinu
Točka 12.
ODLUKA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA
ASFALTNIH POVRŠINA 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 javni natječaj provodi u slučaju da
ukupna godišnja planirana vrijednost troškova komunalne djelatnosti iznosi
200.000,00 kn ili više bez PDV-a. Temeljem Odluke Gradonačelnice o objavi javnog
natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja asfaltnih površina na
području Grada Ozlja imenovano je stručno povjerenstvo, koje je izvršilo pripremu
dokumentacije, objavilo javni natječaj i otvorilo i pregledalo pristigle ponude –
Arkada d.o.o. i Ceste Karlovac d.d.
Prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da ponuda ponuditelja Arkada d.o.o.
izuzetno niska ponuda za koju na traženje nije dostavljeno pojašnjenje izuzetno
niske cijene sukladno članku 289. ZJN 2016 te je nakon proteka roka ponuda
odbijena. Kriterij za odabir je najniža ponuđena cijena. Ponuda ponuditelja Ceste
Karlovac d.d. zadovoljava sve tražene kriterije iz natječaja, te se predlaže Gradskom
vijeću usvajanje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: 14 ZA, 1 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
asfaltnih površina na području Grada Ozlja
Točka 13.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA
UPRAVE I ODRŽAVANJA GROBLJA PUTEM UGOVORA POGREBNIM
DRUŠTVIMA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Dana 27.04.2017. godine Pogrebna
udruga Svetice je Jedinstvenom upravnom odjelu Gradu Ozlju dostavila obavijest
da je Pogrebna udruga Svetice prestala postojati s danom 31.12.2016. godine te
temeljem članka 8. Ugovora o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja groblja
KLASA: 363-01/15-06/01, URBROJ: 2133/05-02/15-5 od 2. ožujka 2015. godine
otkazuju Ugovor. Ugovor je sastavljen temeljem Odluke Gradskog vijeća o
povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja putem ugovora pogrebnim
društvima (Službeni glasnik Grada Ozlja 1/15), te shodno obavijesti podnositelja
treba pristupiti izmjenama iste. Predlaže se gradskom vijeću da navedenu promjenu
odluke usvoji u cijelosti.
Rasprava: -
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Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju
poslova uprave i održavanja groblja putem ugovora Pogrebnim društvima
Točka 14.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POVJERAVANJU
POSLOVA UPRAVE I ODRŽAVANJA GROBLJA PUTEM UGOVORA
AZELIJI EKO D.O.O. OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Dana 27.04.2017. godine Pogrebna
udruga Svetice je Jedinstvenom upravnom odjelu Gradu Ozlju dostavila obavijest
da je Pogrebna udruga Svetice prestala postojati s danom 31.12.2016. godine te
temeljem članka 8. Ugovora o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja groblja
KLASA:363-01/15-06/01, URBROJ:2133/05-02/15-5 od 2. ožujka 2015. godine
otkazuju Ugovor. Sukladno izmjeni odluke o povjeravanju poslova uprave i
održavanja groblja putem ugovora pogrebnim društvima potrebno je iz istih razloga
izmijeniti ovu predmetnu odluku. Predlaže se gradskom vijeću da navedenu
promjenu odluke usvoji u cijelosti.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju
poslova uprave i održavanja groblja putem ugovora AZELIJI EKO d.o.o. Ozalj
Točka 15.
ZAKLJUČAK O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA I IMENOVANJU
VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
KATARINA ZRINSKA - OZALJ
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je kazao da sukladno čl. 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93,
29/97, 47/99, 35/08) i čl. 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska –
Ozalj ravnatelja/ravnateljicu Učilišta imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada
Ozlja. Ravnatelj-ravnateljica Učilišta imenuje se na temelju javno provedenog
natječaja. Natječaj za imenovanje ravnatelja-ravnateljice raspisuje Gradsko vijeće, a
postupak provodi Odbor za izbor i imenovanja. Ravnatelj/ravnateljica Učilišta
imenuje se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana
ravnateljem-ravnateljicom.
Također čl. 40 i 41. Zakona o ustanovama određeno je da se ravnatelj ustanove
imenuje na temelju javnog natječaja, ako zakonom nije drugačije određeno, a
natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se u javnim glasilima..
Člankom 31. Statuta i čl. 15. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj predviđeni su uvjeti koja mora
ispunjavati ravnatelj: 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.
Sukladno Zaključku Gradskog vijeća KLASA: 612-04/16-01/01, URBROJ:
2133/05-01-17-3 od 31. siječnja 2017. godine, natječaj za izbor ravnatelja Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj - jedan izvršitelj/izvršiteljica na nepuno
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radno je dana 27. rujna 2017. godine objavljen u „Narodnim novinama“ broj
96/2017, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Ozlja
www.ozalj.hr te su otvorenom roku pristigle su tri zamolbe: zamolba Zvonimira
Stepinca, dipl. filozofa i religiologa, profesora filozofije i religijskih znanosti, Marije
Mesarić, magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti magna cum laude i
zamolba mr. Mira Matijaša, profesora politehnike i dipl. filozofa.
Dana 19. listopada 2017. godine održana je sjednica Odbora za izbor i imenovanja,
koji je predložio da Gradskom vijeću da se za ravnatelja ne izabere niti jedan
kandidat, već da se raspiše ponovni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj na vrijeme od četiri godine, u
nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno, te da se Zvonimir Stepinac imenuje
vršiteljem dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj do
imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog javnog natječaja, a najduže godinu
dana.
Naime, člankom 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
propisano je da, ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih
kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti, ako posebnim zakonom nije
drugačije određeno. Do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog
natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu
dana.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje zaključka kao u
prijedlogu.
Stjepan Zoretić napustio sjednicu u 17,54 sati.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o ponovnom raspisivanju natječaja i
imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina
Zrinska - Ozalj
Točka 16.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
RADA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU 2017/18. GOD.
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Novosel, ravnateljica DV Zvončić Ozalj
Vesna Novosel je pojasnila točku dnevnog reda. Temeljem čl. 21. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) , kao i čl. 19.
Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj propisano je da Dječji vrtić obavlja djelatnost na
temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja
traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine. Godišnji plan i program
rada za pedagošku godinu donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna.
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada,
programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi,
kao i druge programe koje dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.
Člankom 10. Statuta također je propisano da tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti
osnivača: utvrditi programe koje će Vrtić ostvarivati, promijeniti djelatnost, donijeti
ili promijeniti Statut ili Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, steći,
otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od 200.000,00
kuna, mijenjati namjenu objekta, odlučiti o upisu djece ili osnovati drugu pravnu
osobu ili podružnicu Vrtića.
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Budući da je Upravno vijeće vrtića na sjednici dana 25. rujna 2017. usvojilo
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku 2017./18.
godinu, predlaže se Gradskom vijeću davanje suglasnosti kao u prijedlogu.
Stjepan Zoretić vratio se na sjednicu u 17,55 sati.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se: Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i
program rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku 2017/18. god.
Točka 17.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA
KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Novosel, ravnateljica DV Zvončić Ozalj
Vesna Novosel je pojasnila točku dnevnog reda. Temeljem čl. 35. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće kao
upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama odlučuje o
stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima
propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača
dječjeg vrtića, predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića, predlaže
osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića, odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa,
uz suglasnost osnivača, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s
odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno
ovom Zakonu, a obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom
dječjeg vrtića.
Statutom Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Ozalj (čl. 3).
Člankom 10. Statuta također je propisano da tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti
osnivača utvrditi programe koje će Vrtić ostvarivati, promijeniti djelatnost, donijeti
ili promijeniti Statut ili Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, steći,
otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od 200.000,00
kuna, mijenjati namjenu objekta, odlučiti o upisu djece ili osnovati drugu pravnu
osobu ili podružnicu Vrtića.
Budući da je Upravno vijeće na sjednici 25. rujna 2017. godine usvojilo Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, predlaže se Gradskom vijeću
donošenje zaključka kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
Točka 18.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG
PLANA SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Hrvoje Zoretić, predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja
Hrvoje Zoretić je pojasnio točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
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Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog
plana Savjeta mladih Grada Ozlja za 2017. godinu
Točka 19.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA
OZLJA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Hrvoje Zoretić, predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja
Hrvoje Zoretić je pojasnio točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih
Grada Ozlja sa financijskim planom za 2018. godinu
Točka 20.
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Dino Šekerović je napustio sjednicu u 18,02 sati.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada
Ozlja za 2016. godinu
Točka 21.
ODLUKA O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Donošenjem plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN broj 3/17)
stekli su se uvjeti za izradu novih ili usklađivanje postojećih planova gospodarenja
otpadom jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave koje su
donijele Plan gospodarenja otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom (NN broj 94/13 i 73/17) dužne su analizirati postojeći plan gospodarenja
otpadom i donijeti izmjene i/ili dopune u dijelu koji nije usklađen s Planom RH ili
izraditi novi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina. Plan
gospodarenja otpadom Grada Ozlja za razdoblje 2009. – 2016. godine, donesen
2009. godine (Službeni glasnik Grada Ozlja br. 2/2009), prestao je važiti. Pošto su
se donošenjem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 03/17) stekli
uvjeti za izradu novog Plana gospodarenja otpadom Grada Ozlja, predlažemo vijeću
da donese odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Ozlja za naredno
razdoblje.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 15 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom
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Točka 22.
ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da se ovim Planom
upravljanja imovinom određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja
imovinom, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom
u vlasništvu Grada Ozlja za razdoblje od 2016.-2020. godine, koju je donijelo
Gradsko vijeće Grada Ozlja dana 19. prosinca 2016. godine. Plan upravljanja i
raspolaganja imovinom je izrađen sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/2013, 18/16), Planu upravljanja
i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbom o obveznom
sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (''Narodne
novine'', broj 24/2014).
Posebnim odlukama Gradskog vijeća ovisno o klasifikaciji nekretnine prema
uporabnim kategorijama propisani su načini upravljanja i raspolaganja
nekretninama te načini izvještavanja predstavničkih izvršnih tijela Grada Ozlja i
zainteresirane javnosti. Pročelnica naglašava da zbog opširnog tumačenja ove točke
sve pojedinosti su detaljno obrazložene u dostavljenim materijalima.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o usvajanju Plana upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2017. godinu
Točka 23.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KUPNJU NEKRETNINE U K.O.
OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Člankom 48. st. 1. toč. 5. 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 odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina
i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i
raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i
posebnim propisima. U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka gradonačelnik
može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako
je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno
župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od
70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i
otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti
planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju i
otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od
vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje predstavničko tijelo jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Člankom 33. Statuta Grada Ozlja propisano je da Gradsko vijeće odlučuje o
stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom
Grada Ozlja u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, odnosno u
visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna.
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Člankom 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (SGGO
8/09) propisano je da, ukoliko je Grad iz posebnih razloga zainteresiran za stjecanje
točno određenih nekretnina (npr. za potrebe izgradnje građevina i opreme
komunalne infrastrukture, očuvanja kulturne baštine i sl.) u stjecanju vlasništva te
nekretnine primijenit će se postupak izravne pogodbe uzimajući u obzir tržišnu
vrijednost nekretnine.
Budući da je radi potrebe uređenja parkirališta u Ozlju Grad Ozalj zainteresiran za
kupnju predmetnog zemljišta i objekta pod oznakom kč.br. 2152/1 k.o. Ozalj u
površini od 612 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), unutar građevinskog
područja, te je utvrđena ukupna tržišna vrijednost predmetne nekretnine u iznosu
od 229.487,51 kuna. Slijedom navedenog, predlaže se donošenje zaključka kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine u
k.o. Ozalj
Točka 24.
ZAKLJUČAK O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI
NA KČ.BR. 2693/2 K.O. DVORIŠTE VIVODINSKO
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Tomašić Marijan iz Dvorišta Vivodinskog br. 8 podnio je zahtjev za ukidanjem
svojstva javnog dobra na kčbr. 2693/2 cesta iz Dvorišća u Krašić površine 223 m2 (
62 čhv ), upisane u zk.ul.br. 384 k.o. Dvorište Vivodinsko, vlasništvo Grada Ozlja –
javno dobro u općoj uporabi.
Očevidom je utvrđeno da kčbr. 2693/2 u naravi odavno ne postoji kao cesta,
odnosno sastavni je dio okućnice predlagatelja Tomašić Marijana, tj. naslanja se na
njegovu obiteljsku kuću izgrađenu na kčbr. 1259 i 1405/1 k.o. Dvorište Vivodinsko.
Predlagatelj bi time, uz naknadu kupoprodajne cijene, izvršio oformljenje svoje
građevne parcele.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj
uporabi na kč.br. 2693/2 k.o. Dvorište Vivodinsko
Točka 25.
ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI
NA DIJELU KČ.BR. 1716 K.O. MALINCI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Goleš Janko iz Metlike, Šestova 3l, odn. Liješće 13, Ozalj podnio je zahtjev za
ukidanjem svojstva javnog dobra na dijelu kčbr. 1716 put površine 71 m2, upisane
u zk.ul.br. 315 k.o. Malinci, kao vlasništvo Grada Ozlja – javno dobro u općoj
uporabi. Očevidom je utvrđeno da kčbr. 1716 u naravi odavno ne postoji kao put,
odnosno sastavni je dio okućnice predlagatelja Goleš Janka, tj. naslanja se na
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njegovu obiteljsku kuću izgrađenu na kčbr. 56/9 k.o. Malinci. Predlagatelj bi time,
uz naknadu kupoprodajne cijene, izvršio oformljenje svoje građevne parcele.
Donošenje ove Odluke zahtijeva AZONIZ - Agencija za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru, sa sjedištem u Zagrebu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
na dijelu kč.br. 1716 k.o. Malinci
Točka 26.
ODLUKA O OSNIVANJU DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Grad Ozalj dobio je status Grad prijatelj djece 28. travnja 2017. godine. Na prijedlog
Koordinacijskog odbora Grada Ozlja za provođenje akcije Grad prijatelj djece - Ozalj
od 27. rujna 2017.godine, kao prvi korak u početku rada Dječjeg gradskog vijeća
Grada Ozlja, (prema uputi Saveza Društava naša djeca) slijedi donošenje Odluke o
osnivanju Dječjeg gradskog vijeća, kao predstavničkog tijela djece osnovne škole s
područja Grada Ozlja, a s ciljem boljeg i potpunijeg ostvarivanja prava i potreba
djece u Gradu Ozlju priznatih Konvencijom UN o pravima djeteta: pravo na
oblikovanje vlastitog mišljenja i slobodno izražavanje stavova, pravo na slobodno
okupljanje, udruživanje i druženje s drugom djecom, pravo na aktivno sudjelovanje
u donošenju odluka koje utječu na živote djece.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke o
osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Ozlja, kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada
Ozlja
Predsjednik Gradskog vijeća je obavijestio nazočne da će dana 05.11.2017. godine u
nedjelju u crkvi Sv. Vida u Ozlju biti prijenos mise uživo na HRT-u, te ih pozvao da
nazoče svetoj misi.
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima,
te je rad sjednice završen u 18,23 sati.
KLASA: 021-05/17-01/07
URBROJ: 2133/05-01-17-2

ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec
_______________________

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Branko Zoretić, mag.oec
_____________________________
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