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ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG
IZVJEŠĆA O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
KATARINA ZRINSKA – OZALJ ZA 2017. GODINU
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IZVJESTITELJ: Stjepan Bezjak – v.d. ravnatelj PUO
PRIJEDLOG:
Donosi se: Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/18-01/01
URBROJ: 2133/05-01-18-2
Ozalj, 30. siječnja 2018. god.

-prijedlog-

Na temelju čl. 33. Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 7/13 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 7. sjednici održanoj dana 30. siječnja
2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj za 2017. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku''
Grada Ozlja.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

DOSTAVITI:
1. Pučko otvoreno učilište
Katarina Zrinska - Ozalj
2. Ured državne uprave u
Karlovačkoj županiji,
3. ''Službeni glasnik'' Grada Ozlja,
4. Dokumentacija,
5. Pismohrana

PUdKo oTVoRENo UEILISTE
KATARINA ZRINSKA-OZAIJ
Cesta Zrinskih
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GODIISNJE IZVJEScB o
KATARINA ZRINSKA-OZALJ ZA 2017, GODINU

Kroz 2017. sodinu Puiko otvoreno udiliste Katarina Zrinska-Ozalj ostvarilo je
sukladno financijskom planu sve planirane aktilnosti

i

projekte. Djelalnost l-riilista u 2017.

godini odnosila se na priprenu dva koncertna gostovanja u Ozlju. realizaciju projekta
sulinanciranog od stranc \linistarstva kuiture..Bajka o ozaljskoj ieljeznici'. piiplemu izlo2be

..T1asovi prostora"

u

suradnji sa Zavidajnim muzejom Oza1j, prikupl.ianjc ponuda

za

aktivnosti u sljedeiim godinana.

KONCERTNA GOSTOVANJA:

1.

pozi\ron pismu Lldiliita tlruno Philipp. klarinet, iEdmun.l Borii Ancller.
or$lje, prijavili su program gostovania u Ozlju pri Ministarstvu kulturc tc .lc un

Prenla

odobren i sufinanciral od Ministarst\a. Koncert jc oddan u

s

jcdu26. tn\rja2017.

u

u 19:00 sati po\odom t)ana Gtada Ozlia te
Zrinskog i l:rana Krste Frankopana u Bcikorn \ovom

Tupnoj clkr,i Svetog Vida u Ozlju
Spornendaru pogjbije Petra

Micstu 30. travnja 1671. Konce no gostovanje je financiralo Ministarstvo kulturc.

a

troskoYe Z.AMP-a ipronrocije ireprezentaci.je Puako otvorcno uiiliStc Krtrriua
Zrinska-Ozalj

t&o60!"

I

tqP

,y

2.

Prema pozivnom pismu Udilista takoder su u Ozlju o&Zali koncert Zagrebadki solisti.
Program je na isti nadin kao

i u sludaju gostovanja Philipp-Andler sufinancimno kroz

program pri Ministarstvu kultue. Koncefije odrZan u petak 16. Iipnja 2017. Tatoder

u Zupnoj crkvi Svetog Vida u Ozlju u 19:30 sati., a povodom svetkovine Sv. Vida.
Koncertno gostovanje

je

hnanciralo Ministarstvo kulture, a troSkove ZAMP-a

i

promocije i reprezentacije Pudko otvoreno udiliste Katarina Zrioska-Ozalj.

PROJEKTI;

l.

Sto se

tiie

samog programa..Bajka o ozaljskoi Teljeznici". Stjepan Beziak,,,.d. ravnatclj

POU Katarina Zrinska Ozalj .naslijedio ga je od

bi\ie ra\'nateljice

gospode Zdenkc Stupid

uicdno iautorice,.Bajke o ozaljskoj 2eljeznici'. Za izvedbu programa prijlrnrcorn pri
\{inistarstvu kLllture bilo jc planirano ukupno financiranje od 10.000.00 kuna. a na podetku
2017. godine smo imali na raspolaganju samo 10.00U,00 kuna. 3.00U. 00 kuna poiloai
Ministrirstva kulture, tc 7-000.00 kuna iz planiranc djelarnosti udiliita. Dakle s

1,i.1

planiranih

linanciia u dogovoru s Gradom Ozljem naiim osnivaacm dogovolcno je da se naprali jedalr
dio projekta onai osnovi tc da sc pn'im izm.jcnarra i dopunama projekta pol'cia sufinanciranjc

od strane grada na 15.125.00 kuna, koliko je bilo potrebno za pripremu sccnarija u obliku

i u obliku slikoi,nice. ito ie dati bolji
scenografski i dramski okvir izvodaiina bila ona djeca u ikolama ili u okvim Pudkog
otvorenog uailiSla Kata na Zdnska Oza1i. a to je u konainici i osnarcno. Nikakav ti\ak

ba.jkc odnosno igrokaza u obliku drnmskog dijaloga

niie t.aden

s

novcima \linistarstr a kulture. \ ea se ..Bajka o oTaliskoj Tcljcznici'' planira tJskati

vlastitim \rcdstvima ili donacijama u narednoi godini. Kostime i posta!ljanje sarne bajke

na

pozomicu njsmo mogli ost\arriti zbog nedostatka sredstava. Stoga smo u dogovoru s firmom
SIUAK (Smart mcdia knouledge) priprenrili scenarij za..flajku o ozaljsko.j Zeljeznici'u dvi.je

varijante. Jedna varijanta jc pravi sccnarij za djecu u fbrmi igrokaza

1.720,00 kuna

jc

financiran

od

Ministarstvrl kulture, dok

i

tai dio u iznosu od

je dmgi dio u

tbrmi

slikovnicciscenarija s ilustracijama plaicn sredstr,ima Grada Ozlja osnlvaaa POIJ. Ukupna
cijena koiu nam je ponudio SMAK d.o.o. jc ujedno bila 10
suradnje sa Zalidajnim muzejom Ozalj proizailim

i

9ii,

mania nego inaie zbog dobre

nastalim raz.lvaianjem od jedinstl,cnog

riie

POLI. pa su na LltiliStc glcdali kao na dio veie cjcllnc iako ono lbrnralno to
Vjerujcmo tla smo uLditijli maksimalno ito smo mogli s raspolo2ivim sredstrima

i

rL

nije.

okriru

nasih moguanosti, kako bismo realizirali program i posta\.ili temelj za daljnji njego\ rirz\ LI u

narednin godinama. Po realizaciji progrdma. prihr aicno je i izr,jciic o izvrienju programa od
Ministarstva kulture.
t7.r .oi.BF.:
1.

Putko ot\oreno uiiliitc Katarina Zrinska-Ozalj suradilaloje

na pripremi izloibe

i

sa

Zavidajlim muzejom Ozalj

gostoranju f.ikovnc udrlLge Angelico '09 u Ozlju. Tom prigodom

pripremljenaje izloTba..Tragovi prostora' u ualerijskonr prostom Zar,iiajnog muzcja Ozal.j.

a

izloiba je trajala od 7. listopada do 15. studenog. 2017. godine. To je obimom bila naireia
izioZba u Ozlju u 2017. godini na kojoj je sudjelor alo 25. slikara
oL\.oienjLr izlozbc nastupio je zbor

\lirjanl itc:rgl.

Nir

i bilo izioZeno

10:1

rada. Na

"l)obrc vibre' tc su srojc pjcsnrc proiltitle Vier! ,\la]r.'ia

dei olvorenja izlo2be za Liko\nlr

po ozaljlikom kaiiu, 1t su razglerlali \'ILrn]arrr.

udrugLr

.\ngelico'09 org.-r,

proili rutu .. I ,,-slinirr

sr

'.i,.j.

.u

i

,

jcll,rxr lral.lo\ inrli Slri\'a

Crl\u Sletog Vidr i g|oh Slare ltaskal i botlx l()rn.riiia. lc Str i grrd alr.ll
iZaviia.jni nLrze'i Ozali. S obzirorn na dobru surndnju i iskustll pllrlrirl se drljliil su*iliJ !
Iteskej , posjelili

udrugom A]lgclico

't)1)

iz Zagrcha.

OSTAI-E AKT1VNOSTI:

1.

Donijet ie Prar.ilnik o zaltiti iobradi arhirskog
popisom arhivskog

i

i

registraturnog gradiva s poscbninr

regislralumog gradila sa rokovima auvanja.

tc ic nx

rticgd

dobivcna suglasr'tost DrZavnog arhiva u Karlovcu.

2. Za

2018. godinu planirad su koncertni mstupi,

koji se financiraju

sredstvima

Minista6iva kulture, a prijavljuju ih gtazbeni ansambli i umjetnici na pozivna pisma

Uiiliita

su:

riola. r'iokrntelo i hit-ia.
voditclj ica plo gl ama Lucij a Petrai. E-pos1a l uc) pq [lci! {!r.]j].!!!i
(Di!ka Budaka la, 10 0(10 Zagreb). Po eventualnom odobrcnju

>< K\,irxct instruncnata; llauta. r,iolina.

prognma od Minjstarstvu kulturc polrebno

je

dogovoriti konccrl.

Konccrt je planiran u Etno parku Ozali u lipnju mjcsecu u suradnji sl
Zavi6ajnim muzqjon Ozalj.

)( Trio LUR

voditeljica prcgrama Lucija Petuad,

E-posta

lucvpqtaq@gnqa!.qalq (Divka Budaka 1a, 10 000 Zagreb).

Po

eventualnom odobrenju programa od Midstarstva kulture potrebno je

dogovoriti koncefi. Korcert je plarirar u Zupnoj crkvi Svetog Vida

uoai I)ana Grada Ozlja

i

Spomendana

na pogibiju Zrinskih i

Frankopana.

3.

Ponude (registrator 2017.. Ur.broj: 2133105-03-17-2,+)

za suradnju sa Puikim

otvorenim udililtem Katarina Zrinska-Ozalj upurili su i sljedeii umjetnici i autor.il

)(
)(
)(
)(

Joiko Seror predstar.a ..Govorjte li Hrvatski'1" zapisi iz hrratskc knjiicvnosti
Colan

Ilit:

teiaie\ i gitarc

Hrvoje Sudar: konccrt Patrick Walker Trio (UK.CRO)

Vary Crnkovii

PilaS: koncert vokalno-instrumenlalnog dueta..Sanle'

Svc ponudc izvodada su

rrlo inletesantne i financijski dostupnc kada

se za to

ostlare i uljeti u financijskon planu 1Jd]11ita.

Za rad Pudkog otvorenog utiliita Katarina Zrinska-Ozalj do sada je od kljuinc
r.aznosti bilo umreiaranje s ostalim institucijama

i udrugana

na

podruiju Ozlia i Kar.lovaakc

;upanijc. Sto sc nadamo nastariti i u nale.lnorn periodu. ),Ia dan 31.11.1017. Puiko otloreno

tuiililte nem;r nerljeiedh

obaYeza prema drugim

stral iama.

PRTLOZIUZlZYJESCE;
1. Progmmi koncerata

2. Plakat izloi)be

mag. philol. croat. et hist. Stjepan Bezjak, kustos

v.d.ravnatelja Pudkog otvorenog udilista

Ozali u 2017. godini
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Domenico Cimarosa (17 49

-

1

80 1):

Koncert za obou (klarinet) i gudade u C-duru
I. Introdu zione (Larghetto)
II. Allegro
III. Sicilrana
IV. Allegro Giusto

Johanfi Pachelbel (1 653-1706): Ciaccona u D-duru za orgulje
Tomaso Albinoni (1671

- 1751): Adagio iz koncerta za obou i gudade br. 9 u D molu

Antonio Vivaldi ( 1680- l7 43): Praeludiw iz Sonate u C-molu
basso continuo RV 8

za

ul
i
g

Anonimus/Hrvatska 18.st.: Tri jednostavdane sonate za otgulje

'

violinu

Agostino Tinazzoli (c.1660-c. t723): Partite sopra il Passagallo
Miroslav Mileti6 (1925):Elegija zaklarinet i orgulje
Georg Friedrich Hiindel (1685-1759): Passacaglia u G-molu
Alessandro Marcello (1 684-1 750):
Koncert u D-molu za obou i orkestar / obrada zaklarinet i orgulje
Andante e spicatto
Adagio
Presto

r

f

.B:

'

a"

Prema sudu glazbene kritike

-':nqiistaknutijih

Bruno Philipp (Zagreb, Lg79.)jedan je 9d

predstarmika mlade generacije hrvatskih klarinetista.
Uz diplomu Muzidke akademije u klasi profesora Milka Pravdi6a zooo.
godine, prepoznatljiv umjetnidki izridaj lzgradio je na Konzervatoriju u
Pari2u za wijeme trogodiSnjeg usavrSavanja te na brojnim seminarima
kod renomiranih svjetskih klarinetista: M. Arrigonona, \M. Boeykensa, A.
Paya, A. Brandhofera, T. Friedlia, P. Moraguesa i drugih. U svojoj karijeri
biljeZi brojne solistidke nastupe, dugogodiSnju uspje5nu suradnju s
pijanistom Ivanom Bato5om, suradnju s orkestrima i sastavima:
Simfonrjski orkestar HRT-a, Tambura5ki orkestar HRT-a, Ansamblom

LADO, Hrvatskim komornim orkestroffi, Zadarskim komornim

orkestrom, Filharmo nij om Transilvanij a, O rkestrom Muzidke akademrj e;
Fraktaliffi&, gudadkim kvartetom Rucner, gudadkim kvartetom Porin. Od
osvojenih nagrada izdvaja se pobjeda na 1. hrvatskom natjecanju mladih
umjltnika pepeXDOPULO 2or2. te osvojeno 2. mjesto na
medunarodnom klarinetistidkom natjecanju u Cluju 2orL. kao i nagrada

UdruZenja rumunjskih kompozitora. Kroz nadahnuto kombiniranje
razliditih Zanrova i stilskih razdoblja, njegov solistidki opus desto zahvata
praizvedbe suvremenih autora od kojih mu je nekolicina posvetila svoja
d;*lu' M. Makar, N. Njiri6, J. Magdi6, T. Uhlik, D. Bobi6, O. Jelaska.
N;egor. izvedbe desto su pra6ene radio kritikoffi, ba5 kao i TV zapisom.
poloZio je audiciju na mjestu solo klarinetista Simfonijskqg
. Gbd'ire 2oog.
i'orkestra
HRT-a. Sa sastavom Trio Solenza dokazuje se i kao uvjer$iy=
studijski glazbenik, a 2or.3. godine u nakladi 'Croatia records' promovira&
je noiad zvuka 'Zidovska glazbena ostav5tina u zvuku i rijedi'. Redovit5
snima za potrebe fonoteke Hrvatskog radija. Od 2011. godine aktivan je u
osmiSljavanju i realiziranju emisije 'Glazbena kutijica' obrazovnog

programa Hrvatskog radija. Sudionik

je medunarodnih seminara

glazbenih pedagoga, a njegova dva strudna rada objavljena su u 'Zborniku
radova'. Profesor je klarineta i prodelnik duhadkog odsjeka na glazbenoj
glazbenoj Skoli
vanjski suradnik
Skoli 'Blagoje Bersa'
'Vatroslav Lisinski' u Zagrebt.

i

na

'{

EDMUND BORIC-.q,.NDLER roden

i odrastao u Zadru. Na Muzidkoj

akademij itZagrebu diplomirao je klavir u klasi prof. Ide Gamulina, orgulje u
klasi prof. Ljerke Odi6, a magisterij orgulja u klasi prof. Maria Penzara
Orgulja5ku interpretaciju usavr5avao je u majstorskim klasama Jaroslava
Tume, Pietera van Dijka i Daniela Rotha.
Godine 1999. odnio je apsolutnu pobjedu na II. hrvatskom natjecanju
orgulj aS a Franj o Dugan. Istide se izvedbama virfuoznih skladb i rz razdoblj a
romantizma i suvremene glazbe. Osobito je aktivan kao koncertant te je s

odrZanih nekoliko stotina koncerata po Europi, JuZnoafridkoj republici,
IzraeLu, SAD-u, Bjelorusiji, Ukrajini i Rusiji najistaknutrji mladi umjetnik
orguljaS

Godine 2010. dobitnik je nagrade Franjo Dugan za poseban doprinos
oduvanju i promociji orgulja5ke ba5tine.
Osim Sto je gostovao na mnogim festivalima, jedan je od pokretada takvih
dogadaja u Hrvatskoj: umjetnidki voditelj je Festivala-Orgulje Zagrebaike
katedrale, ravnatelj medunarodnog orgulja5kog festivala Ars organi Sisciae
u Sisku i ZRIN festivala. Kao solist uz orgulje suraduje sa Simfonijskim
orkestrom HRT:a i dirigentima Nik5om Barezom i Pavlom De5paljem, te
ifhfonij skim orke strom Mo star.
Izdava(kakucaCroatia Records tzdalamu je prvi solistidki CD 2009.
koji je i nagraden hrvatskom diskografskom nagradom Porin
Godine 2013. mu jeizalao drugi solistidki CD Sisaika orguljaika baitinau
-',{.
izdanju Croatiae Records. Kra:e* 2015. tzalao mu je i tre6i nosad zvuka1..
- 'Y
Orgulje Sisaike biskupije-Selau izdanju Croatiae
:
Godine 2015. dobitnik je diplome Milka Trnina HDGU-a za 2414. za
S

godine
2010. ,
r
Records.

promicanj e orgulj ske umj etnosti.
Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju na odsjeku kroatistike
Filozo fsko g fakulteta t Zagr ebu.
Republika
Hrvatska
Ministarstvo
kulture
Repub/rc
of Croatia
Ministry
of Culture

I
,

Ozali

Pudko otvoreno udili5te Katarina Zrinskalioncert je realiziran uz podr5ku Ministarstva kulture
Republike Hrvatske
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Točka 17.
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2018.GODINU

PREDLAGATELJ: Gradonačelnica
IZVJESTITELJ: Lidija Bošnjak - pročelnica JUO
PRIJEDLOG:
Donosi se: Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području
Grada Ozlja za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/18-01/02
URBROJ: 2133/05-01-18-01
Ozalj, 30. siječanj 2018. godine
- PRIJEDLOG Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10) i članka 33. Statuta Grada
Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 7/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na svojoj 7.
sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine donosi

PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA
ZA 2018. GODINU
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite od požara sukladno članku 13. stavak 4.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), a u skladu s Planom zaštite od
požara broj: PZ-02/13 i Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Ozlja
broj: PU-01/13 donosi se Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada
Ozlja za 2018. godinu.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ozlja potrebno je u 2018. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Grad Ozalj je dužan razmotriti važeći Plan zaštite od požara, isti ažurirati te uskladiti s
novonastalim uvjetima temeljem Izvješća o stanju zaštite od požara Vatrogasne zajednice
Grada Ozlja na području djelovanja.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnica
Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
2. Grad Ozalj će organizirati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja tematski vezanu uz
pripremu protupožarne sezone u 2018. godini. U tu svrhu, na sjednici Stožera potrebno je:
a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu
b) usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje
požarne sezone
c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na svom području
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnica
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
3. Jedinice lokalne samouprave, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima,
parkovima prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini te Hrvatske šume d.o.o

dužni su ažurirati, odnosno izraditi planove prostora, planove infrastrukture, planove
motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog
pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog
indeksa opasnost od nastanka požara. Izrađene planove i propisane mjere navedeni
subjekti dužni su dostaviti Vatrogasnoj zajednici Grada Ozlja i Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje Područnom uredu Karlovac.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnica
Hrvatske šume d.o.o.
Javna ustanova Park prirode „Žumberak“
4. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja dužna je ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja
vatrogasnih snaga na području Grada Ozlja (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara za područje grada). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora
biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na teritoriju Republike Hrvatske i za područje Karlovačke županije. Plan
angažiranja vatrogasnih snaga na području svake županije mora sadržavati (uz ostalo)
pregled svih vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu
odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i
pod zakonskih propisa.
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Sudjelovatelj: Gradonačelnica
5. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Grad Ozalj osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca prema
Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Ozalj.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja, Javna vatrogasna
postrojba, Gasilska zveza Metlika
6. U skladu s Planom zaštite od požara Grada Ozlja u vatrogasnim postrojbama DVD-a
organizirati vatrogasna dežurstva i pripravnosti tako da se u slučaju požara osigura
djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna
pokrivenost Grada.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
7. Izvršavati stručne nadzore nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Grada Ozlja.
Uvidom u stanje opremljenosti i osposobljenosti vatrogasne službe na području
odgovornosti i organizirati:
- usavršavanje i licenciranje ovlaštenih osoba za potrebe provođenja osposobljavanja i
usavršavanja.
- izradu srednjoročnog Plan osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnog kadra
sukladno potrebama vatrogasne službe
- formiranje vatrogasnih vježbališta za potrebe osposobljavanja i usavršavanja
vatrogasnih kadrova
- osposobljavanje svih zapovjednika vatrogasnih postrojbi za samostalno vođenje
vatrogasnih intervencija

-

-

provedbu specijaliziranih osposobljavanja za potrebe intervencija zaštite i spašavanja
analizu zahtjevnijih vatrogasnih intervencija koje su obavile postrojbe na području
odgovornosti;
analizu učinkovitosti pojedinih taktika gašenja i vođenja vatrogasne intervencije
provedbu godišnjeg Plana taktičkih vježbi po požarnim zonama na području
odgovornosti
Svako dobrovoljno vatrogasno društvo dužno je jedanput godišnje sprovesti združenu
vatrogasnu vježbu, svaki VOP dužan je provesti godišnje jednu sektorsku vježbu, a
VZG Ozalj dužna je jednom godišnje provesti stožernu vatrogasnu vježbu.
VZG Ozalj provodit će jednodnevne seminare sa konkretnim temama iz domene
vatrogastva, odnosno protupožarne zaštite.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
8. Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Ozlja izraditi
srednjoročni plan nabave (zanavljanja) vatrogasnih vozila, osobne i zajedničke opreme te
sukladno važećim propisima Planu zaštite od požara Grada Ozlja vršiti opremanje
vatrogasnih postrojbi.
Za potrebe vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i
tehniku.
Voditi i ažurirati evidenciju vatrogasnih objekata, vozila, osobne i zajedničke zaštitne
opreme.
Neispravna vatrogasna vozila, osobnu i zajedničku zaštitnu opremu potrebno je rashodovati.
Organizirati periodičnu kontrolu, servis i popravak vatrogasnih vozila, osobne i zajedničke
zaštitne opreme, kao bi ista bila trajno spremna za operativnu upotrebu na vatrogasnim
intervencijama.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Sudjelovatelji: Grad Ozalj
9. Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasne službe od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je osigurati učinkovit sustav
uzbunjivanja i komunikacije.
Vatrogasna zajednica Karlovačke županije biti će nositelj izrade Plana sustava uzbunjivanja
i Plana sustava veze za područje Grada Ozlja.
Navedenim planovima treba odrediti tehnička sredstva i standardne operativne postupke
koji se koriste pri vatrogasnim intervencijama a u skladu s potrebama vatrogasne službe
Grada Ozlja unutar sustava zaštite i spašavanja Karlovačke županije.
Potrebno je Dobrovoljna vatrogasna društva opremati sa prijenosnim radio uređajima.
Zapovjednici Društava i voditelji intervencija trebali bi raspolagati s prijenosnim radio
uređajima koji imaju instaliran uređaj za praćenje tzv. „treker“ (očitavanje GPS pozicije).
Uočen je ozbiljan problem s čujnosti veze na području VOP Ozalj i zbog toga je potrebno
na istoimenom području riješiti postavljanje repetitora s antenskim stupom koji bi taj problem
riješio.
Radi poboljšanja učinkovitosti provođenja aktivnosti prilikom velikih nesreća potrebno je
definirati i primjenjivati Intervencijsko Zapovjedni Sistem (IZS).
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Grad Ozalj
10. U postupku donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno
o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim
propisima.

Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj
11. U naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih većih naselja sustavno poduzimati
potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane
intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih
pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj, Ceste Karlovac d.d., GM-Prijevoz, vl. Krunoslav
Žganjer
12. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Hidrantsku mrežu nužno je
u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj, Komunalno Ozalj d.o.o., Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Karlovac, Komunalno Duga Resa d.o.o.
13. U ruralnim područjima u kojima nije moguće zadovoljiti učinkovitu vatrogasnu intervenciju
unutar propisanih 15 minuta odrediti hidrante posebne namjene za potrebe gašenja požara
u početnoj fazi. Ovakve hidrante posebno označiti te opremiti osnovnim armaturama za
gašenje požara smještenim u hidrantske ormariće.
VZG Ozalj i Grad Ozalj će hidrantima namijenjenima za dobavu vode za potrebe vatrogasni
intervencija očitati GPS poziciju.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj, Komunalno Ozalj d.o.o., Vodovod i kanalizacija
d.o.o. Karlovac, Komunalno Duga Resa d.o.o.
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja

14. Sukladno važećim propisima potrebno je regulirati zaštitu od požara na otvorenom prostoru,
nužno je propisati mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru posebno
u periodu povećane opasnosti od požara.
Donijeti Plan o organiziranju motrilačko dojavne službe u periodima povećanog indeksa
opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru.
Aktivno će se provoditi Odluka o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na
otvorenom prostoru donijeta od strane Županijske skupštine karlovačke županije,
Klasa: 021-04/13-01/13, Ur.br.: 2133/1-08/01-13-14 od 29. siječnja 2013.godine.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj
Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
15. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci, internetske
stranice i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu
provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja,
Vatrogasna zajednica Karlovačke županije i DUZS će provoditi edukacije operativnih
vatrogasnih snaga, pučanstva, no poseban naglasak mora se staviti na edukaciju školske
djece i promidžbu vatrogasne službe.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Sudjelovatelj: Grad Ozalj

16. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite
od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, i korisnicima poljoprivrednog
zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom
djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima te inspektorima zaštite od požara PU
Karlovačke u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja
požara smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
17. Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i
kanala sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj
18. Obvezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog
otpada. U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Ozlja za potrebe vatrogasnih
intervencija, a sukladno planovima zaštite od požara nužno je urediti prilaze za vatrogasna
vozila i pristupe do vodotoka koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja
požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj i Hrvatske vode d.o.o.
Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
19. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni
pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog
sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog
pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar,
omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Grad Ozalj

Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenom glasniku Grada Ozlja“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOSTAVITI:
Gradonačelnica
Izvršitelji po točkama ovog Provedbenog plana
Jedinstveni upravni odjel
Vatrogasna zajednica Grada Ozlja
Službeni glasnik Grada Ozlja
Pismohrana

Točka 18.
IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG
PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU

PREDLAGATELJ: Gradonačelnica
IZVJESTITELJ: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
PRIJEDLOG:
Donosi se: Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2133/05-01-18-02
Ozalj, 30. siječanj 2018. godine
- PRIJEDLOG Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o Zaštiti od Požara ( NN 92/10) i članka 33. Statuta Grada
Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 7/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na svojoj 7.
sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine donosi

IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA
ZA 2017. GODINU
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite od požara sukladno članku 13. stavak 8.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), a u skladu s Planom zaštite od požara
broj: PZ-02/13 i Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Ozlja broj: PU01/13 donosi se Izvješće o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite
od požara na području Grada Ozlja za 2017. godinu.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ozlja, u 2017. godini provodile su
se slijedeće organizacijske mjere:
1. Grad Ozalj razmotrio je važeće Planove zaštite od požara, isti su ažurirani i usklađeni s
novonastalim uvjetima temeljem Izvješća o stanju zaštite od požara na svom području.
2. Tijekom 2017. godine Grad Ozalj je organizirao ukupno 2 sjednice Stožera zaštite i
spašavanja. Dvije sjednice tematski vezane uz pripremu za protupožarnu sezonu u 2017.
godini i izvještavanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Ozlja o intervencijama,
stanju vozila, opreme i tehnike u 2017. godini te jednu zbog situacije nekontroliranog
izlijevanja loživog ulja u sustav oborinske i fekalne odvodnje.
3. Grad Ozalj zajedno sa Vatrogasnom zajednicom Grada Ozlja, ažurirao je, odnosno izradio
potrebne Planove, neophodne za nesmetano funkcioniranje vatrogasne službe Grada
Ozlja.
Šumarija Ozalj i Javna ustanova Žumberak i Samoborsko gorje u roku predviđenim planom
nisu dostavili planove zaštite od požara.
4. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja ažurirala je Plan z a š t i t e o d p o ž a r a k o j i
o b u h v a ć a angažiranje vatrogasnih snaga na području Grada Ozlja (sastavni dio Plana
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje grada), koji je u skladu

s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na
teritoriju Republike Hrvatske i za područje Karlovačke županije.
5. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja osigurala je potreban broj operativnih vatrogasaca
prema planu zaštite od požara za Grad Ozalj sukladno izračunu o potrebnom broju
vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Ozalj.
6. U skladu s Planom zaštite od požara Grada Ozlja u vatrogasnim postrojbama DVD-a
organizirana su vatrogasna dežurstva i pripravnosti tako da se u slučaju požara osigura
djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna
pokrivenost Grada.
7. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja zajedno sa Vatrogasnom zajednicom Karlovačke
Županije je tijekom 2017. godine vršila stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i provodila
osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Ozlja u vidu
tečajeva i specijalizacija.
8. Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Ozlja izrađen je
srednjoročni plan nabave (zanavljanja) vatrogasnih vozila, opreme i sredstava te se
sukladno važećim propisima vršilo opremanje vatrogasnih postrojbi. Evidencija sustava
Vatrogasne mreže uredno je ažurirana. Organizirano je uredno održavanje, servis i
popravak vatrogasnih vozila, opreme i sredstava kako bi ista bila trajno spremna za
operativnu upotrebu na vatrogasnim intervencijama.
9. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja dobrim dijelom je uspostavila sustav komunikacije te se
i za naredni period planira dodatno opremanje društava sa komunikacijskim uređajima.
Prema važećem pravilniku DVD-ovi su vršili testiranje sustava za uzbunjivanje, sve prema
Planu sustava uzbunjivanja Vatrogasne zajednice Karlovačke Županije i Plana sustava
veze za područje Grada Ozlja.
10. U naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih većih naselja sustavno su poduzimane
potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu
nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurana je stalna
prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
11. Za gašenja požara osigurane su minimalno potrebne količine vode i tlak u hidrantskoj
mreži, sukladno važećim propisima. Započelo se s usklađivanje hidrantske mreže s
važećim propisima.
12. U ruralnim područjima gdje nije moguće zadovoljiti učinkovitu vatrogasnu intervenciju
unutar propisanih 15 minuta, za potrebe gašenja požara u početnoj fazi, Grad Ozalj je
završio sa evidentiranjem i označavanjem hidranata u suradnji sa Vatrogasnom
zajednicom Grada Ozlja i Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije.
13. Sukladno važećim propisima regulirana je zaštita od požara na otvorenom prostoru, za
sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru, posebno u periodima povećane
opasnosti od požara. Donijet je Plan o organiziranju motrilačko dojavne službe u periodima
povećanog indeksa opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru.
14. Organizirano je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog
otpada. U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Ozlja za potrebe vatrogasnih
intervencija, a sukladno planovima zaštite od požara uređivani su prilazi za vatrogasna

vozila i pristupe do vodotoka koji svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja
požara.
15. Osiguran je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu, kako bi
zemljišni pojas uz ceste bio čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog
sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Osigurano je čišćenje zemljišnog pojasa
uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti
ili olakšati njegovo širenje.
Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja sa sadržajem Provedbenog plana upoznao je sve
pravne subjekte koji su istim bili predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
Financijska sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz Provedbenog plana, osigurana
su u Proračunima izvršitelja zadatka.
Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
Grada Ozlja za 2017. podnosi Zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Ozlja, a isto će se
dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i Vatrogasnoj zajednici Karlovačke
županije.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Grada Ozlja“.
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Točka 19.
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUTA GRADA OZLJA
PREDLAGATELJ: Gradonačelnica
IZVJESTITELJ: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
PRIJEDLOG:
Donosi se: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada
Ozlja

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
- prijedlog KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2133/05-01-18-01
Ozalj, 30. siječnja 2018.g.
Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 123/17) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj
7. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018.g. donosi
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
S T A T U T A
G R A D A
O Z L J A
Članak 1.
U Statutu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/09, 1/13, 2/13, 7/13 –
pročišćeni tekst) članak 20. mijenja se i glasi:
''Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova
Gradskog vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku
od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik
Gradskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od zaprimanja dostaviti zaprimljeni prijedlog
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi
utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje
sukladno zakonskim odredbama.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog
vijeća’’.
Članak 2.
Članak 21. mijenja se i glasi:
''Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika može predložiti:
– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Ozlja,
– 2/3 članova Gradskog vijeća.

1

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Grada Ozlja, predsjednik Gradskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od
zaprimanja dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja
birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv
gradonačelnika u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i zamjenika Gradsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova.''
Članak 3.
Članak 24. mijenja se i glasi:
‘’Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće Grada Ozlja, osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.’’
Članak 4.
U čl. 33. podstavak 6. riječi ''raspolaganju ostalom imovinom'' zamjenjuju se riječima
''drugom raspolaganju imovinom'', u podstavku 8., riječi ''odjela i službi'' zamjenjuju se rječju:
''tijela''.
U čl. 33. brišu se podstavak 14. ''odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u
kojima Grad Ozalj ima 100-tni udjel, odnosno dionica i određuje predstavnika Grada Ozlja u
skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Ozalj nema 100-tni udjel odnosno dionice'', te
podstavak 22. ''imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i
posebnim odlukama Gradskog vijeća''.
Članak 5.
Članak 37. st. 1. mijenja se i glasi:
''Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji
se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori,
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela.''
Članak 6.
U članku 38. st. 1, podstavak 4. riječi ''pročelnicima upravnih odjela'' zamjenjuju se
''pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela''.
Članak 7.
U čl. 43. st. 3., podstavak 5. riječi ''raspolaganju ostalom imovinom'' zamjenjuju se
riječima ''drugom raspolaganju imovinom'', u podstavku 11. riječi ''pročelnike upravnih tijela''
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zamjenjuju se riječima '' pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela'', u podstavcima 15. i 16. riječi
''odjela i službi'' zamjenjuju se riječju ''tijela''.
U čl. 43. st. 5. mijenja se i glasi:
''Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavak 13. ovoga članka gradonačelnik je
dužan objaviti u prvom broju ''Službenog glasnika'' Grada Ozlja koji slijedi nakon donošenja te
odluke.''
Članak 8.
U članku 49. riječi ''člankom 20.'' zamjenjuju se riječima ''člankom 21.''
Članak 9.
U čl. 50. mijenja se i glasi:
''Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja kao i
poslova državne uprave prenesenih na Grad Ozalj ustrojava Jedinstveni upravni odjel (dalje u
tekstu: JUO) Grada Ozlja.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja
imenuje Gradonačelnik.
Jedinstveni upravni odjel, u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno
izvršava provođenje općih akata koje donese Gradsko vijeće.''
Članak 10.
U članku 52. st. 1. toč. 2. riječ: ''radni'' zamjenjuje se rječju: ''službenički'', a riječi ''radnog
odnosa'' zamjenjuju se rječju: ''službe''.
Članak 11.
U članku 54 st. 1. brojka ''54'' zamjenjuje se brojkom ''53''.
Članak 54. st. 2. briše se.
Članak 12.
U članku 72. st. 1. riječ: ''domaćina'' zamjenjuje se rječju: ''gospodara''.
Članak 13.
U čl. 74. st. 1. podtoč. 5 brišu se riječi: ''koju daje Gradsko vijeće'', a u podtoč. 7. brišu se
riječi: ''i dotacija''.
Članak 14.
Članak 77. mijenja se i glasi:
''Temeljni financijski akt Grada Ozlja je proračun.
Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i
podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.''
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Članak 15.
Članak 84. mijenja se i glasi:
''Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
(upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose upravna tijela Grada,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije.
Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, kojima se rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije
drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu
donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće
obavlja Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave,
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.’’
Članak 16.
U članku 85. st. 2. riječi: ''dan nakon objave'' zamjenjuju se riječima: ''prvog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku'' Grada Ozlja''.
Članak 17.
U članku 86. dodaje se stavak 3. koji glasi:
''Savjet mladih Grada Ozlja može sudjelovati u radu Gradskog vijeća davanjem mišljenja,
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, na način propisan
Poslovnikom Gradskog vijeća.''
Članak 18.
U članku 87. st. 1., nakon podtoč. 3. dodaje se:
- ''provođenjem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima
općih akata.''
Članak 19.
Članak 88. st. 2. mijenja se i glasi:
''Prije donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta, kad se njima
utječe na interese građana i pravnih osoba, Grad će putem službene internetske stranice objaviti
nacrt općeg akta s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te
pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.''
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Članak 20.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni
tekst Statuta.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom
glasniku" Grada Ozlja.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
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O B R A Z L O Ž E N J E:
Člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' broj 123/17), koji je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine,
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave naloženo je da u roku o 60 dana od
dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ovog
Zakona.
Budući da je Statut Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/09, 1/13, 2/13, 7/13 –
pročišćeni tekst) trebalo uskladiti sa važećim odredbama Zakona lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17, u daljnjem tekstu: ZLPS), ali i sa
odredbama Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' broj 41/14, u daljnjem tekstu: ZSM),
Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' broj 25/13, 85/15, u daljnjem tekstu:
ZPPI), kao i Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja
(''Službeni glasnik'' Grada Ozlja br.4/14), u nastavku se daje obrazloženje pojedinih članaka,
kako slijedi:
• Čl. 1.: usklađivanje sa odredbom čl. 40.b st. 2. i čl. 24. st. 5. ZLPS kojom je propisano da
raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 20% ukupnog broja birača u jedinici u
kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njima i 2/3 članova predstavničkog tijela. Ako je
raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se
traži opoziv, predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika,
gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u
skladu s člankom 24. stavkom 5. ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.'' U čl. 24. st. 5. ZLPS izmijenjen je
rok je u kojem predsjednik predstavničkog tijela dužan dostaviti zaprimljeni prijedlog 20 %
ukupnog broja birača u JLS (ranije 8 dana, sada 30 dana);
• Čl. 2.: usklađivanje sa odredbom čl. 40.b st. 2., 3. i 4. i čl. 24. st. 5. ZLPS kojom je propisano
da ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno
župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima predstavničko tijelo donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela;
• Čl. 3.: usklađivanje s odredbom čl. 24. st. 8. ZLPS kojom je propisano da je odluka
donesena na referendumu obvezatna za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna;
• Čl. 4.: usklađivanje s odredbom čl. 35. i čl. 48. ZLPS kojima su razgraničene ovlasti
gradonačelnika i predstavničkog tijela;
• Čl. 5.: usklađivanje s odredbom čl. 29. ZLPS kojom je propisano da mandat člana
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na
redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno
odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama
ovoga Zakona;
• Čl. 6.: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Ozlja;
• Čl. 7.: usklađivanje s odredbom čl. 35. i čl. 48. ZLPS kojima su razgraničene ovlasti
gradonačelnika i predstavničkog tijela; posebno s čl. 48. st. 4. ZLPS kojom je propisano da je
odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka općinski načelnik,
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gradonačelnik, odnosno župan dužan objaviti u prvom broju službenoga glasila jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja te odluke;
• Čl. 8.: promijenjen broj članka;
• Čl. 9.: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Ozlja;
• Čl. 10.: usklađivanje s odredbom čl. 53a ZLPS vezano za slučajeve razrješenja pročelnika,
na način da se umjesto ''radnih'' odnosa ispravlja ''službenički'' odnosi;
• Čl. 11.: ispravlja se pogrešan broj članka, te se briše dio koji se odnosi na ovlasti
gradonačelnika o imenovanju i razrješenju predstavnika Grada Ozlja u tijelima javnih
ustanova, jer je isto već normirano u čl. 43.;
• Čl. 12.: usklađivanje s odredbom čl. 67. st. 2. ZLPS u kojem se navodi da JLS mora
upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara (umjesto
domaćina);
• Čl. 13.: usklađivanje s odredbom čl. 68. ZLPS, vezano za prihode JLS (nema dotacija);
• Čl. 14.: usklađivanje sa odredbom čl. 69. ZLPS, kojom je propisano da je temeljni financijski
akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je proračun, te da je općinski
načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan utvrditi
prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom
posebnim zakonom. Također je propisano da proračun donosi predstavničko tijelo jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim zakonom;
• Čl. 15.: usklađivanje s odredbama čl. 53., 53a, čl. 76. i 79. ZLPS, kojima su normirane
ovlasti upravnih tijela i nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata i općih akata.
Naime, upravna tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne)
samouprave u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose općinska i gradska upravna
tijela, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije. Protiv pojedinačnih akata
predstavničkog tijela i općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana kojima se
rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim
zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor;
• Čl. 16.: usklađivanje s odredbom čl. 73. st. 4. ZLPS kojim je propisano da opći akt stupa na
snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, a iznimno se općim aktom može iz
osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave;
• Čl. 17.: usklađivanje s odredbom čl. 5. i čl. 28. ZSM kojom je propisano da Savjet mladih
može sudjelovati u radu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za
mlade;
• Čl. 18.: usklađivanje s odredbom čl. 11. ZPPI kojom je propisana obveza jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave da provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih
akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese
građana i pravnih osoba. Savjetovanje s javnošću jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima provode preko internetske stranice ili preko
središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta
propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se
žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi
svoje prijedloge i mišljenja;
• Čl. 19.: usklađivanje s ranije navedenom odredbom čl. 11. ZPPI.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Statutarne odluke kao u
prijedlogu.

7

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:012-03/13-01/01
URBROJ:2133/05-01-13-5
Ozalj, 10. listopad 2013.g.
Na temelju članka 22. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja
(«Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 1/13), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
na svojoj 1. sjednici održanoj dana 10.listopada 2013.g., utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada
Ozlja.
Pročišćeni tekst Statuta Grada Ozlja obuhvaća Statut Grada Ozlja («Službeni glasnik»
Grada Ozlja broj 5/09 te njegove izmjene i dopune objavljene u «Službenom glasniku» Grada
Ozlja broj 1/13 i 2/13
Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost
Nada Diković, dr.vet.med.

S T A T U T
GRADA OZLJA
( pročišćeni tekst )

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Ozlja, njegova
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Ozlja, način obavljanja
poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi,
suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od
važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Ozlja.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem rodu su navedeni.
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Članak 2.
Grad Ozalj je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Grad Ozalj nalazi se u Karlovačkoj Županiji.
Grad Ozalj obuhvaća područja naselja:
Badovinci, Belinsko Selo, Belošići, Boševci, Brašljevica, Bratovanci, Brezje Vivodinsko,
Breznik, Brezovica Žumberačka, Budim Vivodinski, Bulići, Cerje Vivodinsko, Cvetišće,
Dančulovići, Dojutrovica, Doljani Žumberački, Donji Lović, Donji Oštri Vrh Ozaljski,
Dragoševci, Dučići, Durlinci, Dvorišće Ozaljsko, Dvorište Vivodinsko, Ferenci, Fratrovci
Ozaljski, Furjanići, Galezova Draga, Galin, Goleši Žumberački, Goli Vrh Ozaljski, Gorniki
Vivodinski, Gornje Pokupje, Gornji Oštri Vrh Ozaljski, Gornji Lović, Goršćaki Ozaljski, Grandić
Breg, Grdun, Gudalji, Hodinci, Hrastovica Vivodinska, Ilovac, Jaškovo, Kamenci, Kašt, Keseri,
Kuljaji, Kunčani, Levkušje, Liješće, Lović Prekriški, Lukunić Draga, Lukšići Ozaljski, Mali
Erjavec, Malinci, Novaki Ozaljski, Obrež Vivodinski, Ozalj, Pečarići, Petruš Vrh, Pilatovci,
Podbrežje, Podgraj, Police Pirišće, Polje Ozaljsko, Popovići Žumberački, Požun, Radina Vas,
Radatovići, Rajakovići, Rujevo, Sekulići, Slapno, Soldatići, Sršići, Stojavnica, Svetice, Svetičko
Hrašće, Šiljki, Škaljevica, Tomašnica, Trešćerovac, Trg, Varaštovac, Veliki Erjavec, Vini Vrh,
Vivodina, Vrbanska Draga, Vrhovac, Vrhovački Sopot, Vrškovac, Vuketić, Vuksani, Zajačko
Selo, Zaluka, Zorkovac na Kupi, Zorkovac Vivodinski, Zorkovac.
Članak 3.
Grad Ozalj obuhvaća područja od ušća rijeke Dobre u Kupu, nastavlja uzvodno rijekom
Kupom do granice sa k.o. Zorkovac te rubnim dijelom k.o. Zorkovac ponovno se vraća na rijeku
Kupu iza mjesta “Kapela” Zorkovac, zatim nastavlja rijekom Kupom sve do granice k.o.
Podbrežje, te dalje rubnim sjevernim dijelom nastavlja sve do granice sjeverne sa k.o. Vrhovac,
tom sjevernom granicom do k.o. Zaluka, dalje nastavlja sjevernom granicom k.o. Zaluka do k.o.
Ferenci te dalje granicom s k.o. Vivodinsko Dvorište, prelazi na sjeveroistočnu granicu k.o.
Vivodina te nastavlja prema sjevero-zapadu granicom k.o. Brašljevica, Malinci i Sekulići. Dolazi
na državnu granicu sa Slovenijom oko 1 km istočno od vrha “Sv. Gera”, obilazi taj vrh sjeverno
od vojarne i crkve Sv. Ilije i dalje nastavljajući granicom k.o. Sekulići te k.o. Malinci i
Brašljevica, kojom dolazi do potoka Kamenica koji je državna granica, kao i granica k.o.
Vivodina, dalje nizvodno potokom Kamenica sve do ušća u rijeku Kupu, zatim nizvodno Kupom
do potočića od nogometnog igrališta i dalje tim potokom uzvodno do izvora “Zvirac” a od tuda
nastavlja granicom kroz Duboki Dol između naselja Veliki Kamanjski Vrh i Police Pirišće do
tromeđe k.o. Police, Bubnjarci i Breznik, od tuda nastavlja granica zapadnim rubom granice k.o.
Breznik, prelazi na zapadnu stranu-dio granice k.o. Svetičko Hrašće, od tuda na jug k.o. granicom
dolazi do granice k.o. Tomašnica te jugozapadnom granicom k.o. Tomašnica u rijeku Dobru te
nizvodno rijekom Dobrom do ušća u rijeku Kupu.
Granice Grada Ozlja mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.
Članak 4.
Grad Ozalj je pravna osoba.
Sjedište Grada je Ozalj, Kurilovac 1.
Tijela i upravna tijela Grada Ozlja imaju pečate.
Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se
posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.
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II.

OBILJEŽJA GRADA

Članak 5.
Grad Ozalj ima grb i zastavu.
Grb Grada Ozlja je na trokutasto-srcolikom štitu u crvenom žuta otvorena kula u pratnji,
desno srebrni ključ, lijevo srebrni srp.
Zastava Grada Ozlja je jednobojne žute boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u
sredini zastave u sjecištu dijagonala obostrano nalazi se grb Grada Ozlja obrubljen zlatnožutom
trakom.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe dostojanstvo i tradicija Grada Ozlja.
O korištenju grba i zastave Gradsko vijeće donosi posebnu odluku.
Članak 6.
Dan Grada Ozlja je 30. travanj - Dan pogibije hrvatskih velikana Petra Zrinskog i Frana
Krste Frankopana.
Zaštitnik Grada Ozlja je Sveti Vid.
III.

JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.
Gradsko vijeće Grada Ozlja može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad proglasiti
počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se
počasni pokaže nedostojnim počasti.
Članak 8.
Gradsko vijeće Grada Ozlja odlučuje o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja građanima i
pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od
značenja za Grad.
Gradsko vijeće Grada Ozlja posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih
priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postupovnost njihove dodjele te tijela koje provode
postupak i dodjeljuju priznanja.
IV.

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 9.
Grad Ozalj surađuje s općinama i gradovima na području Karlovačke županije i
Karlovačkom Županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i
društvenog razvitka.
Grad Ozalj, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja
gospodarskog i društvenog razvitka gradova/općina u Republici Hrvatskoj, može surađivati s
općinama i gradovima na području drugih županija u Republici Hrvatskoj.
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Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka, Grad Ozalj uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne
samouprave drugih država.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji
Grada Ozlja s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko
vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.
Članak 11.
Grad Ozalj u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Karlovačke županije
te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske a koji se neposredno tiču Grada, daje
inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada Ozlja mogu podnositi
Gradsko vijeće i Gradonačelnica neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova
predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.
V.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.
Grad Ozalj samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i
podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
Članak 13.
Grad Ozalj obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji
se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. promicanje gospodarskog razvoja,
3. prostorno i urbanističko planiranje,
4. komunalne djelatnosti,
5. brigu o djeci,
6. socijalnu skrb,
7. primarnu zdravstvenu zaštitu,
8. odgoj i osnovno obrazovanje,
9. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
10. zaštitu potrošača,
11. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
12. protupožarnu i civilnu zaštitu,
13. promet na svom području,
14. te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Grad Ozalj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima
kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit
će se općim aktima koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
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Članak 14.
Grad Ozalj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave,
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog
društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko
vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se
uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
Članak 15.
Gradsko vijeće Grada Ozlja, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne
samouprave prenijeti na Karlovačku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.
Članak 16.
Gradsko vijeće može tražiti od Karlovačke županije da Gradu Ozlju, uz suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na:
1. školstvo,
2. zdravstvo,
3. prostorno i urbanističko planiranje,
4. gospodarski razvoj,
5. promet i prometnu infrastrukturu ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Grad Ozalj može pokrenuti i zajedno s drugim
općinama i gradovima.
Članak 17.
Grad Ozalj u okviru samoupravnog djelokruga:
1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada,
2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i
poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja
i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i
športa,
4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i
zaštitu prirodnog okoliša,
5. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u
vlasništvu Grada,
6. osigurava uvjete za razvitak komunalnih djelatnosti,
7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
8. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih,
socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Ozlju,
11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja
socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
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12. potiče aktivnosti udruga građana,
13. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
14. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
15. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
16. donosi Proračun Grada Ozlja,
17. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima zajednice za
njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela
Grada Ozlja u skladu sa Zakonom.
VI.

NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
lokalnog referenduma, zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa Zakonom i ovim
Statutom.
Gradonačelnik saziva najmanje jednom godišnje sastanak građana putem mjesnih odbora
radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i
svakodnevno utječu na njihov život i rad.
Članak 19.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao
i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.
Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog
vijeća, Gradonačelnik, većina mjesnih odbora na području Grada Ozlja ili 20% ukupnog broja
birača upisanih u popis birača Grada Ozlja.
Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Na postupak raspisivanja i provođenje referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima
osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 20.
Osim slučajeva iz članka 19. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv
gradonačelnika i njihovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja
birača grada Ozlja.
Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u
roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće raspisuje
referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.
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Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.
Članak 21.
Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova
Gradskog vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku
od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik
Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem
tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja
ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan,
Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati
referendum.
Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
1. naziv tijela koje raspisuje referendum,
2. područje za koje se raspisuje referendum,
3. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem,
odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,
4. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,
5. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati,
6. dan održavanja referenduma.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne
smije proći manje od 30 niti više od 60 dana.
Članak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području grada
Ozlja, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.
Članak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. obvezatna je za Gradsko
vijeće Grada Ozlja.
Članak 25.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 26.
Gradsko vijeće Grada Ozlja može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg
akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
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Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika
Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana
od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od
zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 27.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja
odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10%
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno a odluke se donose većinom glasova
prisutnih građana.
Članak 28.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje određenog akta
ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Ozlja.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.
Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od
prijema prijedloga.
Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen Zakonom, podnositi predstavke i
pritužbe na rad tijela Grada Ozlja i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Grada Ozlja ako se
obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Gradska tijela dužna su podnositelju pritužbe dati odgovor u roku od 30 dana od dana
podnošenja.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige
pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s
ovlaštenim predstavnicima tijela Grada te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom,
kontakt obrascem na web stranicama).
VII.

GRADSKA TIJELA
Članak 30.

Tijela Grada su:
1. Gradsko vijeće,
2. Gradonačelnik
Članak 31.
Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja podijeljene su
između Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
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Ako Zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja, poslovi koji se odnose na
uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u
nadležnosti su Gradonačelnika.
Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka,
nadležno je Gradsko vijeće.
Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može
se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako Zakonom nije drugačije
određeno.
1.

GRADSKO VIJEĆE

Članak 32.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Ozlja i tijelo lokalne samouprave
koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi odluke i druge akte te obavlja druge poslove u skladu
s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen Zakonom.
Članak 33.
Gradsko vijeće:
- donosi Statut Grada Ozlja,
- donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
- donosi Proračun, Odluku o izvršenju Proračuna i godišnje izvješće o izvršenju
proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada,
- 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, ako je taj iznos manji od
70.000,00 kuna i ako je stjecanje i otuđenje nekretnina i pokretnina te raspolaganje
ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
- donosi odluku o promjeni granice Grada Ozlja,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi programe javnih potreba,
- imenuje i razrješava osobe ako je to određeno Zakonom, drugim propisom i ovim
Statutom,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Ozalj te odlučuje o njihovim
statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa Zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom nije
drugačije propisano,
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- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te donosi
odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u
skladu s općim aktom i zakonom,
- odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Grad Ozalj ima 100-tni
udjel, odnosno dionica i određuje predstavnika Grada Ozlja u skupštinama trgovačkih
društava u kojima Grad Ozalj nema 100-tni udjel odnosno dionice,
- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim
društvima ako Zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije
drugačije riješeno,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- odlučuje o davanju koncesija,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje
javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
Članak 34.
Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih
članova Gradskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja
kao i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.
Jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova
Gradskog vijeća.
Funkcije predsjednika i potpredsjednika Vijeća je počasna i za obnašanje funkcije ne
primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog
vijeća.
Članak 35.
Predsjednik Gradskog vijeća:
- zastupa i predstavlja Vijeće,
- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- brine o zaštiti prava vijećnika,
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- brine o javnosti rada Vijeća,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte
predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana
donošenja te bez odgode gradonačelniku.
Članak 36.
Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju
njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih
predsjednik povjeri.
Članak 37.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja
Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju
izbora.
Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 38.
Vijećnik ima pravo i dužnost:
sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća, raspravljati i glasovati o svakom pitanju
koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata, podnositi prijedloge akata i davati
amandmane na prijedloge općih akata,
- biti biran na u radna tijela Gradskog vijeća,
- postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika, pročelnicima upravnih
odjela o njihovom radu ili obavljanju poslova iz njihovog djelokruga,
- tražiti i dobivati podatke od upravnih tijela Grada, te koristiti njihove stručne i tehničke
usluge potrebne za obavljanje poslova vijećnika,
- na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća,
- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi,
niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene zakonom, Poslovnikom i drugim aktima
Gradskog vijeća.
-

Članak 39.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja
sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije
podnošenja iste,
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ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju duljem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako mu prestane prebivalište s područja grada Ozlja,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona, danom njegova
prestanka,
- smrću.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.
-

Članak 40.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća u roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja
pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz
stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata
počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom
o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku
Gradskog vijeća.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja
mandata.
Članak 41.
Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i
razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga
Gradskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u
rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje pojedinih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se
Poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Članak 42.
Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i
tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća,
prava predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.
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2.

GRADONAČELNIK

Članak 43.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
Mandat Gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu
objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih
rezultata izbora novog gradonačelnika.
U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu grada u skladu
sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom
imovinom Grada Ozlja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju nekretnina i pokretnina, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može
odlučivati najviše do 70.000,00 kuna te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom
vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
- donosi pravilnik o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja
ocjenjivanja,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
- 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
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni
Gradu,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne
uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim statutom i drugim propisima.
Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje
iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno
razdoblje.
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Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 12.
Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku“
Grada Ozlja.
Članak 44.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
Članak 45.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana
donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od
Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o
obustavi općeg akta
- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Grada.
Članak 46.
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31.
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje
siječanj-lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog stavka, od gradonačelnika tražiti
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od
dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o tom pitanju.
Članak 47.
Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti
ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.
Gradonačelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje
je povjerio zamjeniku.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 2. ovog članka dužan pridržavati se uputa
Gradonačelnika.
Članak 48.
Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen/a na bezuvjetnu kaznu zatvora
u trajanju duljem od jednog mjeseca,
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danom prestanka prebivališta s područja grada Ozlja,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.
U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik
upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike
Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
gradonačelnika.
U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost
gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“
-

Članak 49.
Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20.
VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 50.
Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja kao i
poslova državne uprave prenijetih na Grad Ozalj ustrojava upravne odjele i službe (dalje u tekstu:
upravna tijela) Grada Ozlja.
Upravna tijela Grada Ozlja u oblastima za koje su ustrojena i u okviru djelokruga
utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata tijela
Grada te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Upravna tijela Grada Ozlja dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba
građana i pravnih osoba u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje
Gradonačelnik.
Članak 51.
Upravna tijela Grada Ozlja samostalna su u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.
Članak 52.
Gradonačelnik može razriješiti pročelnika:
1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka radnog odnosa,
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Grada ili neosnovano ne
izvršava odluke tijela Grada Ozlja ili postupa protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Gradu veću štetu
ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima
službe u obavljanju poslova jedinica lokalne i područne samouprave.
Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 1.ovog članka rasporedit će se na drugo
slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela Grada za koje ispunjava stručne uvjete.
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IX.

JAVNE SLUŽBE

Članak 53.
U okviru samoupravnog djelokruga Grad Ozalj osigurava obavljanje djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih, društvenih i
drugih djelatnosti, za koje je Zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 54.
Grad Ozalj osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 54. ovog Statuta osnivanjem
trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona, samostalno ili s
drugim jedinicama lokalne samouprave.
Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada Ozlja u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Ozalj.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Ozalj može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora
o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.
X.

MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 55.
Na području Grada Ozlja osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave a radi
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes
Grada Ozlja u cjelini.
Članak 56.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale
dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, vijeće
mjesnog odbora, najmanje 10% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove
organizacije i udruženja te Gradonačelnik koji može dati i inicijativu i prijedlog za promjenu
područja mjesnog odbora.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove organizacije i
udruženja prijedlog se dostavlja Gradonačelniku u pisanom obliku koji sadrži podatke o:
- podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
- imenu mjesnog odbora,
- području i granicama mjesnog odbora,
- sjedištu mjesnog odbora.
Članak 57.
Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog
podnesen na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po
propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni
prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
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Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se
o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća
mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.
Članak 58.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Članak 59.
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju
biračko pravo na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog
odbora.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.
Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz
primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinice lokalne
samouprave.
Članak 60.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 30 dana od
dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora, odnosno u roku od 30 dana
od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60
dana.
Članak 61.
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:
5-7 članova u mjesnom odboru koji ima do 300 stanovnika,
7-11 članova u mjesnom odboru koji ima 300-1000 stanovnika,
11-30 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1000 stanovnika.
Članak 62.
Vijeće mjesnog odbora:
- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
- donosi pravila mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
- donosi financijski plan i godišnji obračun,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
- saziva mjesne zborove građana,
- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u Proračunu Grada
Ozlja,
- predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim
inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području, odnosno
promjenu područja mjesnog odbora,
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-

surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Ozlja,
surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog
odbora,
obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 63.
Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje
programa.
Članak 64.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba te
prihodi osigurani u proračunu Grada Ozlja.
Članak 65.
Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju gradska tijela uprave na
način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.
Članak 66.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:
- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i
drugih planskih dokumenata Grada Ozlja i njihova ostvarenja te drugih akata od
utjecaja na život i rad područja odbora,
- mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, imenovanje ulica, javnih
prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
- osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim
inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području, odnosno
promjenu područja mjesnog odbora.
Članak 67.
Vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća i jednog
potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.
Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.
Članak 68.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte
vijeća,
- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
- surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,
- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada
Ozlja.
Članak 69.
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
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prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog
odbora,
- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog
odbora.
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog
odbora.
-

Članak 70.
Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora
obavlja Gradonačelnik u skladu sa Zakonom.
Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog
odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila
mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
XI.

IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA OZLJA

Članak 71.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Ozlju čine
imovinu Grada Ozlja.
Članak 72.
Imovinom Grada upravlja i njome raspolaže Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s
ovim Statutom pažnjom dobrog domaćina.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede
upravljanja i raspolaganja imovinom, na temelju Zakona i općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.
Članak 73.
Grad Ozalj slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog
djelokruga.
Članak 74.
Prihodi Grada Ozlja su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odlukama Gradskog vijeća,
- pripadajući udio u zajedničkim porezima sa Karlovačkom županijom i Republikom
Hrvatskom,
- prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Grada Ozlja,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno onih
u kojima Grad ima udjel ili dionice,
- prihodi od naknade za koncesiju koju daje Gradsko vijeće,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa
Zakonom,
- sredstva, pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
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drugi prihodi određeni zakonom.
Vrste gradskih poreza, visina stope gradskog prireza porezu na dohodak, visina gradskih
poreza, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobođenja i olakšice od plaćanja gradskih
poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.
-

Članak 75.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada
Ozlja iskazuju se u Proračunu Grada Ozlja.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima
iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i
primicima.
Članak 76.
Grad Ozalj se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih
papira sukladno odredbama posebnih zakona.
Grad Ozalj može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se
uređuje proračun.
Članak 77
Gradsko vijeće donosi proračun za slijedeću proračunsku godinu na način i u rokovima
propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za slijedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom
roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanom
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 78.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni
proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem
novih prihoda.
Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za
donošenje proračuna.
Članak 79.
Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Ozlja.
XII.

AKTI GRADA OZLJA

Članak 80.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i
druge opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom,
rješava o pojedinačnim stvarima.
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Članak 81.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike i
druge opće akte kad je za to ovlašteno zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 82.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.
Članak 83.
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 75. ovog Statuta na način i u
postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.
Članak 84.
Upravna tijela Grada, ako izvršavaju opće akte Gradskog vijeća, donose pojedinačne akte
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne
stvari).
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada
koji pripadaju Gradu Ozlju donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i
odredbe drugih zakona.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Karlovačke županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe
kojima su odlukom Gradskog vijeća povjerene javne ovlasti.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom
djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave,
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Članak 85.
Podrobnije odredbe o aktima Grada Ozlja, postupku donošenja i objavi akata te o
vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Opći akti stupaju na snagu osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito
opravdanih razloga , općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.
XIII. JAVNOST RADA
Članak 86.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 87.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
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objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja i na
web stranicama Grada Ozlja.
Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Gradskog vijeća, kada se
raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen određenim stupnjem
tajnosti.
-

Članak 88.
Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:
- održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja i na
web stranicama Grada Ozlja,
- Gradonačelnik može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi a za koje je
javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se
pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.
Članak 89.
Grad Ozalj organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene
interese te ispunjavati građanske dužnosti.
Članak 90.
Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad
upravnih tijela.
Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Grada Ozlja te druge materijale u svezi s radom
tijela Grada Ozlja omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva,
sukladno zakonu i općim aktima Grada Ozlja kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.
Članak 91.
Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Ozlja mora biti istaknut naziv tijela a na
prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Ozlja.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 92.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada
Ozlja sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti Grada
Ozlja u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se
neposredno odredbe Zakona i ovoga Statuta.
Članak 93.
Grad Ozalj donijet će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga
Grada Ozlja u rokovima određenim posebnim zakonima.
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Članak 94.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta..
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća,
Gradonačelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Prijedlog mora biti obrazložen a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.
Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može
staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Gradskog vijeća.
Članak 95.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Ozlja („Službeni
glasnik“ broj 1/06 – pročišćeni tekst i 1/08).
Članak 96.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada
Ozlja.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

DOSTAVITI:
1. Ured državne uprave u Karlovačkoj Županiji,
Karlovac, Vraniczanyeva ul.2,
2. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja,
3. Dokumentacija,
4. Pismohrana.
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KLASA: 023-05/17-01/17
URBROJ: 2133/05-01-17-3
ZAPISNIK
sa 1. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
sastavljen dana 22. siječnja 2018. g. u Uredu gradonačelnice Grada Ozlja
Započeto u 8,05 sati
NAZOČNI: Nada Diković, dr.med.vet.- predsjednica Odbora,
Hrvoje Zoretić, Željko Juriša - članovi Odbora
Sanja Mikšić - voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Branka Malić – zapisničarka
ODSUTNI: - Josip Žapčić, Dane Ugarković
Predsjednica Odbora Nada Diković je otvorila sjednicu i konstatirala da su prisutna tri člana
Odbora, te da Odbor može donositi pravovaljane odluke.
Predložio je da slijedeći:
DNEVNI RED
1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja
2. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja
3. Razno
Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.
Točka 1.
Sanja Mikšić pojašnjava toč. 1. dnevnog reda navodeći da je člankom 33. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
123/17), koji je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine, jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave naloženo je da u roku o 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje
statute i druge opće akte s odredbama ovog Zakona.
Budući da je Statut Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/09, 1/13, 2/13, 7/13 –
pročišćeni tekst) trebalo uskladiti sa važećim odredbama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 -ispr., 123/17, u daljnjem tekstu: ZLPS), ali i sa odredbama Zakona o
savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14, u daljnjem tekstu: ZSM), Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, u daljnjem tekstu: ZPPI), kao i Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br.4/14), u
nastavku se daje obrazloženje pojedinih članaka, kako slijedi:


Čl. 1.:usklađivanje sa odredbom čl. 40.b st. 2. i čl. 24. st. 5. ZLPS kojom je propisano da
raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj
se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je
izabran zajedno s njima i 2/3 članova predstavničkog tijela. Ako je raspisivanje referenduma za
opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, predstavničko tijelo
raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i
njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5. ovoga
Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u
jedinici.'' U čl. 24. st. 5. ZLPS izmijenjen je rok je u kojem predsjednik predstavničkog tijela dužan
dostaviti zaprimljeni prijedlog 20 % ukupnog broja birača u JLS (ranije 8 dana, sada 30 dana);
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Čl. 2: usklađivanje sa odredbom čl. 40.b st. 2., 3. i 4. i čl. 24. st. 5. ZLPS kojom je propisano da
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i
njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom
većinom glasova svih članova predstavničkog tijela;
Čl. 3.: usklađivanje s odredbom čl. 24. st. 8. ZLPS kojom je propisano da je odluka donesena na
referendumu obvezatna za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na savjetodavnom
referendumu koja nije obvezatna;
Čl. 4:usklađivanje s odredbom čl. 35. i čl. 48. ZLPS kojima su razgraničene ovlasti gradonačelnika
i predstavničkog tijela;
Čl. 5: usklađivanje s odredbom čl. 29. ZLPS kojom je propisano da mandate člana predstavničkog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na redovnim izborima traje
do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih
izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju
lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona;
Čl. 6: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Ozlja
Čl. 7: usklađivanje s odredbom čl. 35. i čl. 48. ZLPS kojima su razgraničene ovlasti
gradonačelnika i predstavničkog tijela; posebno s čl. 48. st. 4. ZLPS kojom je propisano da je
odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka općinski načelnik,
gradonačelnik, odnosno župan dužan objaviti u prvom broju službenoga glasila jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja te odluke;
Čl. 8: promijenjen broj članka
Čl. 9: usklađivanje se odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju
Čl. 10: usklađivanje s odredbom čl. 53a ZLPS vezano za slučajeve razrješenja pročelnika, na
način da se umjesto ''radnih'' odnosa ispravlja „službenički“ odnosi
Čl. 11: ispravlja se pogrešan broj članka, te se briše dio koji se odnosi na ovlasti gradonačelnika o
imenovanju i razrješenju predstavnika Grada Ozlja u tijelima javnih ustanova, jer je isto već
normirano u čl. 43.
Čl. 12: usklađivanje s odredbom čl. 67. st. 2. ZLPS u kojem se navodi da JLS mora upravljati,
koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara (umjesto domaćina);
Čl. 13: usklađivanje s odredbom čl. 68. ZLPS, vezano za prihode JLS (nema dotacija);
Čl. 14: usklađivanje sa odredbom čl. 69. ZLPS, kojom je propisano da je temeljni financijski akt
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je proračun, te da je općinski načelnik,
gradonačelnik, odnosno župan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan utvrditi prijedlog proračuna
i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. Također
je propisano da proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u skladu s posebnim zakonom.
Čl. 15: usklađivanje s odredbama čl. 53., 53a, čl. 76.i 79. ZLPS, kojima su normirane ovlasti
upravnih tijela i nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata i općih akata. Naime, upravna
tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave u izvršavanju
općih akata predstavničkog tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama
i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1.
ovoga članka koje donose općinska i gradska upravna tijela, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu županije. Protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela i općinskog načelnika,
gradonačelnika, odnosno župana kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba,
već se može pokrenuti upravni spor.
Čl. 16: usklađivanje s odredbom čl. 73. st. 4. ZLPS kojim je propisano da opći akt stupa na snagu
najranije osmi dan od dana njegove objave, a iznimno se općim aktom može iz osobito
opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave

Nakon kraće rasprave JEDNOGLASNO se donosi slijedeći
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ZAKLJUČAK
Predlaže se Gradskom vijeću za usvajanje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama
statuta Grada Ozlja kao u prijedlogu.
Točka 2.
Člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 123/17), koji je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine,
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave naloženo je da u roku o 60 dana od dana
stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ovog Zakona.
Budući da je Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/09, 1/13,
2/13, 7/13 – pročišćeni tekst, 5/15) trebalo uskladiti sa važećim odredbama Zakona lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17, u daljnjem tekstu: ZLPS), ali i
sa odredbama Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, u daljnjem tekstu:
ZLI), Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14, u daljnjem tekstu: ZSM), Zakona o
pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, u daljnjem tekstu: ZPPI), kao i
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada
Ozlja br.4/14), u nastavku se daje obrazloženje pojedinih članaka, kako slijedi:












Čl. 1.: usklađivanje s odredbom čl. 87. st. 3. ZLI kojom je propisano da konstituirajuće
sjednice predstavničkih tijela jedinica saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. Prva,
konstituirajuća sjednica predstavničkih tijela jedinica sazvat će se u roku od 30 dana od dana
objave konačnih rezultata izbora. Ako se predstavničko tijelo ne konstituira na sjednici iz
stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30
dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se predstavničko tijelo ne
konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u
nastavnom roku od 30 dana;
Čl. 2.: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Ozlja;
Čl. 3.: usklađivanje s čl. 87. St. 4. ZLI kojom je propisano da konstituirajućoj sjednici
predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste
koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni
broj na glasačkom listiću;
Čl. 4.: usklađivanje s odredbom čl. 81. ZLI kojom je propisano da članovi predstavničkih tijela
imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje ili
prestane prije isteka vremena na koje je izabran. Člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran
i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste. Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i
član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno
sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu
dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao
i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice.
Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste;
Čl. 5.: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Ozlja;
Čl. 6.: usklađivanje s odredbom čl. 31. ZLPS kojom je proisano da član predstavničkog tijela
dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, već ima pravo na naknadu u skladu s
odlukom predstavničkog tijela i na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u
radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela;
Čl. 7: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Ozlja
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Čl. 8: usklađivanje s odredbom čl. 37. st. 4. ZLPS i odredbama čl. 94. Zakona o općem
upravnom postupku vezano za pravila o dostavi elektroničkim putem. Elektronička dostava se
može obaviti u bilo koje vrijeme, a smatra se obavljenom u trenutku kad je pismeno
zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka;
Čl. 9: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Ozlja;
Čl. 10: briše se odredba o polaganju prisege gradonačelnika jer takva obveza ne postoji u
ZLPS, niti u ZLI;
Čl. 11: briše se kao nepotreban jer je sazivanje sjednice već normirano čl. 66. Poslovnika,
Čl. 12: usklađivanje s čl. 67. Poslovnika (vezano za pozivanje ravnatelja ustanova i direktora
tvrtki kojima je Grad osnivač) i čl. 24. st. 7. ZSM kojim je propisano da je predsjednik,
zamjenik predsjednika ili drugi član savjeta mladih kojeg savjet imenuje dužan odazvati se
pozivima na sjednice predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u
raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova
djelokruga zatraži predstavničko tijelo; usklađivanje s odredbama čl. 94. Zakona o općem
upravnom postupku vezano za pravila o dostavi elektroničkim putem;
Čl. 13: usklađivanje s odredbom čl. ZPPI kojom je propisano da su tijela javne vlasti obvezna
su javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova
održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad, te broju osoba
kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora
voditi računa o redoslijedu prijavljivanja;
Čl. 14: usklađivanje s odredbama članka 69.a i 70. ZLPS, kojim je propisano da, ako općinski
načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ne predloži proračun predstavničkom tijelu ili povuče
prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku
koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njima. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog
načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i raspisati prijevremene izbore za općinskog
načelnika, gradonačelnika, odnosno župana sukladno posebnom zakonu. Novoizabrani
općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dužan je predložiti predstavničkom tijelu
proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost. Predstavničko tijelo mora donijeti
proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik,
gradonačelnik, odnosno župan predložio predstavničkom tijelu. U čl. 70. ZLPS propisano je
da, ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih
korisnika u skladu s posebnim zakonom. Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1.
ovoga članka donosi do 31. prosinca predstavničko tijelo u skladu s posebnim zakonom na
prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana ili povjerenika Vlade
Republike Hrvatske. U slučaju kada je raspušteno samo predstavničko tijelo, a općinski
načelnik, gradonačelnik, odnosno župan nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade
Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka
temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik,
gradonačelnik, odnosno župan. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske,
općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan predlaže povjereniku novu odluku o
financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni
rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun,
povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja
proračuna;
Čl. 15: obrazloženje u čl. 14.;
Čl. 16: izmjena terminologije;
Čl. 17: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Ozlja;
Čl. 18: usklađivanje s čl. 10. ZPPI kojim su propisane obveze vezane za proaktivnu objavu
akata na web stranici;
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. el. 19.: brisan kao nepotreban (ne postoje razdjeli);
. el. 20.: uskladivanje s el.24. st. 7. ZSM;
. dl. 21. | 22.: usklatlivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja.

Nakon krade rasprave JEDNOGLASNO se donosislijedeCi

ZAKLJUEAK
PredlaZe se Gradskom vije6u usvajanje Poslovnieke odluke

o

izmjenama

i

poslovnika Gradskog vijeda kao u prijedlogu.

To6ka 3.
S obzirom da nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednica Odbora je zakljudila sjednicu.
Na proditan zapisnik nazodnidlanovi Odbora nemaju primjedbite istivlastorudno potpisuju.

Dovr$eno u 8,45 sati.
Predsjednica Odbora:

Zapisni6ar:

,@"^ Nada Dikovi6, dr.med.vet.

ClanoviOdbora:

er.wt,

f

Hrvoje Zoretie

,Zcy'tte
Zeljko Juri$r

Branka Mali6

dopunama

Točka 20.
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA

PREDLAGATELJ: Gradonačelnica
IZVJESTITELJ: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
PRIJEDLOG:
Donosi se: Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Ozlja

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/18-01/01
URBROJ: 2133/05-01-18-1
Ozalj, 30. siječnja 2018. g.

-prijedlog-

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 137/17), članka 33. Statuta Grada Ozlja
(''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja, na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 5/09,
1/13, 2/13, 7/13 – pročišćeni tekst, 5/15) u članku 3. mijenja se st. 3. koji glasi:
‘’Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih
rezultata izbora. Ako se Vijeće ne konstituira u roku 30 dana od dana objave konačnih rezultata
izbora, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana
kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se predstavničko tijelo ne konstituira ni na
toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30
dana.’’
Članak 2.
U članku 4. riječi. ''Upravnog odjela'' zamjenjuju se rječju: ''Odsjeka'' , i riječ: ''Odjel''
zamjenjuje se riječju: ''Odsjek''.
Članak 3.
U članku 5. st. 2. riječi ''utvrđivanje najstarijeg člana Vijeća koji će preuzeti
predsjedavanje sjednicom'' zamjenjuju se riječima: ''utvrđivanje predsjedavajućeg člana''.
Članak 4.
U članku 12. mijenjaju se st. 2., 3. i 4 koji glase:
‘’Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a
određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen,
određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani

kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne
su obavijestiti Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.
Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.’’
Članak 5.
U članku 13. st.2. riječi: ''pročelnici upravnih odjela'' zamjenjuju se riječima ''Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela i Voditelji Odsjeka''.
Članak 6.
Članak 15. mijenja se i glasi:
‘’Član Vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Članovi Vijeća i radnih tijela imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.
Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća
i njegovih radnih tijela.''
Članak 7.
U članku 21. st. 3. riječi: ''pročelnik upravnog odjela koje obavlja stručne poslove za
Vijeće'' zamjenjuju se riječima: ''Voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti''.
Članak 8.
U članku 32. mijenja se st. 3. koji glasi:
''Poziv i materijali za sjednicu radnog tijela mogu se dostaviti i elektroničkim putem, sukladno
pravilima o dostavi elektroničkim putem propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.''
Dosadašnji st. 3. postaje st.4.
Članak 9.
U članku 37. st. 1. riječi ''Upravnih odjela'' zamjenjuju se riječima ''upravnih tijela'', a riječ:
''Odjel'' riječju: ''Odsjek''.
Članak 10.
Članak 53. briše se.
Članak 11.
Članak 56. briše se.
Članak 12.
U članku 66. st. 3., nakon riječi: ''županijskim vijećnicima s područja Grada Ozlja'',
dodaju se riječi: ''ravnateljima ustanova i direktorima trgovačkih društava kojima je Grad
osnivač, vlasnik ili suvlasnik te predsjedniku Savjeta mladih Grada Ozlja''.
U čl. 66. st. 4. nakon riječi: ''elektroničkim putem'' dodaje se zarez i riječi: ''sukladno
pravilima o dostavi elektroničkim putem propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.''
Članak 13.
U članku 84. mijenja se st. 2. koji glasi:
''Sjednici Vijeća može biti nazočno najviše do 20 građana, prema redoslijedu prijavljivanja
nazočnosti voditelju Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti.''
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.
Članak 14.
U članku 89. brišu se st. 3. i 4.
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Članak 15.
Iza čl. 89. dodaju se čl. 89.a i 89.b koji glase:
''Čl. 89a.
''Ako gradonačelnik ne predloži proračun Vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o
proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo
donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i
zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati
prijevremene izbore za gradonačelnika.
Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Vijeću proračun u roku od 45 dana od dana
stupanja na dužnost.
Vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga
je gradonačelnik predložio Vijeću.''
Čl. 89.b
''Ako Vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju,
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih korisnika u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Vijeće
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike
Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
gradonačelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i
primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Ako u tekućoj godini Vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o
privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja,
osim u slučaju iz članka 89.a. st. 1. ovog Poslovnika, Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
raspustiti Vijeće.’’

Članak 16.
U članku 92. st. 2. riječi: ''u pojedinoj oblasti'' zamjenjuju se riječima: ''u pojedinom
području''.
Članak 17.
U čl. 94. st. 4. iza riječi ''propisima'' stavlja se točka te se brišu riječi: ''u Upravnom odjelu
Grada Ozlja.''
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Članak 18.
U članku 95. st. 1. riječ: ''obračun'' zamjenjuje se riječju: ''izvršenje''.
U čl. 95. st. 5. mijenja se i glasi:
''Na internetskoj stranici Grada Ozlja objavit će se opći akti i druge odluke, kojima se utječe na
interese građana, nacrti općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću,
godišnji planovi, programi, strategije, izvješća o radu, financijska izvješća, proračun, izvješća o
izvršenju proračuna, zapisnici sa sjednica Vijeća i drugi dokumenti sukladno Zakonu o pravu na
pristup informacijama i drugim važećim propisima.''
Članak 19.
U članku 101. st. 2. briše se.
Članak 20.
U čl. 111. iza riječi: ''godišnje izvješće o izvršenju proračuna'' dodaju se riječi: ''odluka o
izvršenju proračuna, programi koji su sastavni dio proračuna''.
U čl. 111. dodaje se st. 3. koji glasi:
''Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih Grada Ozlja kojeg Savjet
imenuje, dužan je odazvati se pozivima na sjednice Vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom
sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz
njegova djelokruga zatraži Vijeće.''
Članak 21.
U članku 136. st. 4. riječi: ''Upravni odjel'' zamjenjuju se riječima: ''Odsjek za opće
poslove i društvene djelatnosti.''
Članak 22.
U članku 140. st. 2. riječi: ''Upravni odjel'' zamjenjuju se rječju: ''Odsjek''.
Članak 23.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom
glasniku" Grada Ozlja.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Poslovnika.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

DOSTAVITI:
1. Ured državne uprave u
Karlovačkoj županiji
2. ''Službeni glasnik'',
3. Dokumentacija,
4. Pismohrana
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OBRAZLOŽENJE
Člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' broj 123/17), koji je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine,
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave naloženo je da u roku o 60 dana od
dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ovog
Zakona.
Budući da je Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 5/09,
1/13, 2/13, 7/13 – pročišćeni tekst, 5/15) trebalo uskladiti sa važećim odredbama Zakona
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17, u
daljnjem tekstu: ZLPS), ali i sa odredbama Zakona o lokalnim izborima (''Narodne novine'' broj
144/12, 121/16, u daljnjem tekstu: ZLI), Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' broj
41/14, u daljnjem tekstu: ZSM), Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine''
broj 25/13, 85/15, u daljnjem tekstu: ZPPI), kao i Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja br.4/14), u nastavku se daje
obrazloženje pojedinih članaka, kako slijedi:












Čl. 1.: usklađivanje s odredbom čl. 87. st. 3. ZLI kojom je propisano da konstituirajuće
sjednice predstavničkih tijela jedinica saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on
ovlasti. Prva, konstituirajuća sjednica predstavničkih tijela jedinica sazvat će se u roku
od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Ako se predstavničko tijelo ne
konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu
konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala
biti održana. Ako se predstavničko tijelo ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni
sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana;
Čl. 2.: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja;
Čl. 3.: usklađivanje s čl. 87. st. 4. ZLI kojom je propisano da konstituirajućoj sjednici
predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske
liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji
redni broj na glasačkom listiću;
Čl. 4.: usklađivanje s odredbom čl. 81. ZLI kojom je propisano da članovi predstavničkih
tijela imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela
mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran. Člana predstavničkog
tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s
iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Člana predstavničkog tijela
izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a
određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije
zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom
dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice. Člana
predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste;
Čl. 5.: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja;
Čl. 6.: usklađivanje s odredbom čl. 31. ZLPS kojom je proisano da član predstavničkog
tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, već ima pravo na naknadu u
skladu s odlukom predstavničkog tijela i na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela;
Čl. 7: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja
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Čl. 8: usklađivanje s odredbom čl. 37. st. 4. ZLPS i odredbama čl. 94. Zakona o općem
upravnom postupku vezano za pravila o dostavi elektroničkim putem. Elektronička
dostava se može obaviti u bilo koje vrijeme, a smatra se obavljenom u trenutku kad je
pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka;
Čl. 9: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja;
Čl. 10: briše se odredba o polaganju prisege gradonačelnika jer takva obveza ne postoji
u ZLPS, niti u ZLI;
Čl. 11: briše se kao nepotreban jer je sazivanje sjednice već normirano čl. 66.
Poslovnika,
Čl. 12: usklađivanje s čl. 67. Poslovnika (vezano za pozivanje ravnatelja ustanova i
direktora tvrtki kojima je Grad osnivač) i čl. 24. st. 7. ZSM kojim je propisano da je
predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član savjeta mladih kojeg savjet imenuje
dužan odazvati se pozivima na sjednice predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s
pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj
koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži predstavničko tijelo; usklađivanje s
odredbama čl. 94. Zakona o općem upravnom postupku vezano za pravila o dostavi
elektroničkim putem;
Čl. 13: usklađivanje s odredbom čl. ZPPI kojom je propisano da su tijela javne vlasti
obvezna su javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i
vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov
rad, te broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela
javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja;
Čl. 14: usklađivanje s odredbama članka 69.a i 70. ZLPS, kojim je propisano da, ako
općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ne predloži proračun predstavničkom
tijelu ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi
prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike
Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima. U slučaju iz stavka
1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana sukladno posebnom zakonu. Novoizabrani općinski načelnik,
gradonačelnik, odnosno župan dužan je predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku
od 45 dana od dana stupanja na dužnost. Predstavničko tijelo mora donijeti proračun iz
stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik,
gradonačelnik, odnosno župan predložio predstavničkom tijelu. U čl. 70. ZLPS propisano
je da, ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. Odluku o privremenom
financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca predstavničko tijelo u
skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno
župana ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske. U slučaju kada je raspušteno samo
predstavničko tijelo, a općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan nije razriješen,
do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. Po
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik, gradonačelnik,
odnosno župan predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i
izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u
vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik
donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja
proračuna;
Čl. 15: obrazloženje u čl. 14.;
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Čl. 16: izmjena terminologije;
Čl. 17: usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja;
Čl. 18: usklađivanje s čl. 10. ZPPI kojim su propisane obveze vezane za proaktivnu
objavu akata na web stranici;
Čl. 19.: brisan kao nepotreban (ne postoje razdjeli);
Čl. 20.: usklađivanje s čl. 24. st. 7. ZSM;
Čl. 21. i 22. :usklađivanje se odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Ozlja.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Poslovničke odluke kao u
prijedlogu.
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P O S L O V N I K
GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
(''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 5/09, 1/13, 2/13, 6/13, 7/13 – pročišć., 5/15)
neslužbeni pročišćeni tekst

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Ozlja (u
daljnjem tekstu: Vijeće).
Poslovnikom se osobito uređuje:
- konstituiranje Vijeća,
- prava i dužnosti vijećnika/ca,
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- prava i obveze predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- ustrojstvo Vijeća,
- sazivanje i tijek sjednice Vijeća,
- postupak donošenja akata iz djelokruga Vijeća,
- poslovni red na sjednici Vijeća,
- odnos između Vijeća i drugih tijela Grada,
- te druga pitanja važna za rad Vijeća.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem rodu su navedeni.
Članak 2.
Vijeće može, većinom glasova svih članova, posebnom odlukom urediti pojedino pitanje iz
rada Vijeća ako to pitanje nije uređeno ovim Poslovnikom.
II.

KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA FUNKCIJE VIJEĆNIKA,
MIROVANJE I PRESTANAK MANDATA VIJEĆNIKA

Članak 3.
Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će
sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći
broj glasova, sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.
Privremeni predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti
predsjednika Vijeća glede predsjedanja i vođenja sjednice.
Nakon izbora predsjednika Vijeća, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.
Članak 4.
Pripremne i tehničke poslove za pripremu konstituirajuće sjednice Vijeća, uz službeno
ovlaštene osobe obavljaju službenici Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti
Grada Ozlja (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 5.
Dnevni red na konstituirajućoj sjednici Vijeća utvrđuje se na početku sjednice.
Obvezni dnevni red konstituirajuće sjednice je onaj koji omogućuje konstituiranje Vijeća do
izbora predsjednika Vijeća (utvrđivanje kvoruma, izbor Mandatne komisije, izvješće Mandatne
komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća, utvrđivanje najstarijeg člana Vijeća koji
će preuzeti predsjedavanje sjednicom, svečana prisega članova Vijeća, izbor Odbora za izbor i
imenovanje i izbor predsjednika Vijeća).
Nakon što je konstituirano Vijeće, dnevni red se može dopuniti na prijedlog predsjednika ili
najmanje jedne trećine vijećnika točkama koje su primjerene konstituirajućoj sjednici (izbor
potpredsjednika Vijeća i sl.)
Članak 6.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici nakon provedenih
izbora na kojoj je nazočna većina vijećnika.
Na početku konstituirajuće sjednice izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša
domovino”.
Članak 7.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeće bira Mandatnu komisiju i Odbor za izbor i imenovanje na
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika, te predsjednika Vijeća na prijedlog najmanje jedne
trećine vijećnika ili Odbora za izbor i imenovanja.
Članak 8.
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi Vijeću izvješće o:
- provedenim izborima za Vijeće, te imenima izabranih vijećnika,
- podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika,
- vijećnicima koji obnašaju dužnost nespojivu sa dužnošću vijećnika pa im dužnost
miruje,
- zamjenicima vijećnika koji počinju obnašati vijećničku dužnost umjesto vijećnika koji su
podnijeli ostavku, odnosno zahtjev za mirovanje mandata.
Članak 9.
Na konstituirajućoj sjednici, umjesto vijećnika koji je dao ostavku ili stavio mandat u
mirovanje, nazočan je zamjenik vijećnika, određen sukladno odredbama Zakona o lokalnim
izborima.
Vijeće prima na znanje izvješće Mandatne komisije.
Članak 10.
Nakon izvješća Mandatne komisije članovi Vijeća polažu prisegu.
Tekst prisege glasi:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Ozlja obnašati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, Statuta, odluka i drugih
akata Grada Ozlja, poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, te da ću se zauzimati za
svekoliki napredak Grada Ozlja i Republike Hrvatske”.
Privremeni predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon toga proziva vijećnike, koji
pristupaju i ispred privremenog predsjedatelja izgovore: “Prisežem!”.
Nakon davanja prisege svaki vijećnik potpisuje pred predsjedateljem tekst svečane
prisege.
Članak 11.
Vijećnik koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici, odnosno zamjenik vijećnika kada
počinje obnašati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj idućoj sjednici Vijeća na kojoj je
nazočan.
Članak 12.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik
vijećnika.
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Vijećnika izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran,
a kojeg odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat
kojoj je u trenutka izbora pripadao mandata vijećnika kojem je prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat liste.
III.

PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA/CA

Članak 13.
Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene Statutom Grada Ozlja.
Pročelnici upravnih odjela dužni su vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama
koje su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili radnog tijela čiji je član te druge obavijesti
koje su mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Gradskog vijeća i
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Ustava, zakona, Statuta Grada
Ozlja i ovog Poslovnika.
Članak 14.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće dužno je pružiti pomoć
vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u
obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Gradskog vijeća, odnosno da mu
osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu
sjednice Gradskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi
potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Članak 15.
Vijećnik ima pravo na naknadu troškova i izgubljene zarade, nastalih u svezi s radom u
Vijeću, u visini i na način utvrđen posebnom odlukom Vijeća.
Članak 16.
Vijećnici Gradskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti kao i
Klub nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.
U slučaju da su s izborne liste izabrani samo jedan ili dva vijećnika odnosno da nema
uvjeta za osnivanje kluba, ti vijećnici mogu pristupiti jednom od osnovanih klubova.
Članak 17.
Klubovi vijećnika dužni su o svom osnivanju izvijestiti predsjednika Vijeća u roku osam
dana od dana osnivanja.
Obavijest o osnivanju sadrži naziv kluba, ime i prezime predsjednika kluba, te imena i
prezimena članova kluba.
Članak 18.
Svaki klub vijećnika ima svog predsjednika.
Predsjednik kluba predstavlja klub i glasnogovornik je na sjednici Vijeća kad se mišljenje i
stav kluba traži, osim ako klub ne odredi drugog službenog predstavnika.
Članak 19.
Predsjednik Vijeća, kad je to potrebno, saziva čelnike klubova vijećnika na zajednički
sastanak radi pribavljanja njihova mišljenja i dobivanja suglasnosti odnosno radi podnošenja
njihova prijedloga, kad se njihovo mišljenje, suglasnost ili prijedlog traži, kao i u drugim
slučajevima kada predsjednik Vijeća to smatra potrebnim.
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Predsjednik Vijeća obvezan/na je pribaviti mišljenje klubova vijećnika, kada se radi o
izmjenama i dopunama Statuta, te o raspisivanju referenduma o nekom pitanju iz
samoupravnog djelokruga Grada.
IV.

PRAVA I OBVEZE PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA

Članak 20.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom od ukupnog broja
vijećnika.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća podnosi Odbor za izbor i
imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Vijećnik, uključujući i članove Odbora za izbor i imenovanja, može sudjelovati u
podnošenju prijedloga samo za jednog kandidata za predsjednika, odnosno potpredsjednika.
Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se javnim glasovanjem.
Ako je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Vijeća, te pri
glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih vijećnika, glasovanje se
ponavlja na način da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je dobio najmanji
broj glasova.
Izbor se na taj način ponavlja sve dok se ne glasa o najmanje dvoje kandidata.
Ako niti jedan od preostala dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova svih članova
Vijeća, postupak predlaganja kandidata i njihov izbor se ponavlja.
Članak 21.
Prava i dužnosti predsjednika Vijeća propisana su Statutom Grada Ozlja i ovim
Poslovnikom.
Predsjednik Vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od
predsjednika klubova vijećnika.
Predsjedniku Vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Vijeća pomaže pročelnik
upravnog odjela koje obavlja stručne poslove za Vijeće.
Članak 22.
Potpredsjednici Vijeća pomažu predsjedniku Vijeća u radu, zamjenjuju ga u slučaju
odsutnosti ili spriječenosti, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri Vijeće ili predsjednik.
U slučaju odsutnosti predsjednika Vijeća ili njegove spriječenosti u obnašanju dužnosti,
zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika kojeg odredi predsjednik Gradskog vijeća.
Članak 23.
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na
koju su birani.
Postupak njihovog razrješenja može pokrenuti najmanje jedna trećina vijećnika ili Odbor
za izbor i imenovanja.
Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.
O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih vijećnika/ca.
Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik, odnosno potpredsjednici:
- zlouporabe položaj ili prekorače ovlaštenja,
- svojim ponašanjem štete ugledu Vijeća,
- ne sazovu sjednicu u zakonskim rokovima odnosno u rokovima navedenim u Statutu
Grada Ozlja, te u rokovima određenim ovim Poslovnikom.
Članak 24.
Predsjednik odnosno potpredsjednici Vijeća mogu dati ostavku.
Predsjedniku, odnosno potpredsjednicima prestaje dužnost danom dostave pisane
ostavke Vijeću shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
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Vijeće je dužno izabrati predsjednika, odnosno potpredsjednike u roku od trideset dana od
dana podnošenja ostavke.
Članak 25.
Ako predsjedniku odnosno potpredsjednicima prestane mandat vijećnika prije isteka
redovitog četverogodišnjeg mandata, odnosno ako predsjednik, odnosno Potpredsjednici stave
mandat vijećnika u mirovanje, Vijeće je dužno izabrati predsjednika, odnosno potpredsjednike u
roku od trideset dana od dana kada je predsjedniku, odnosno potpredsjednicima prestao ili je
stavljen u mirovanje mandat vijećnika.
V.

RADNA TIJELA VIJEĆA

Članak 26.
Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih
prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata
Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje
određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna
tijela Vijeća.
Radna tijela Vijeća su odbori i komisije.
Odbori imaju predsjednika i četiri člana, a komisije predsjednika i dva člana.
Članak 27.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana
razrješenja dužnosti, odnosno najduže do isteka mandata saziva Vijeća.
Članak 28.
Predsjednika i ostale članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika,
iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području
Grada po načelu stručnosti, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje uz prethodni poziv
političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
Članovi Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje biraju se isključivo iz redova
vijećnika.
Predsjednik i članovi ostalih odbora mogu se zbog potrebe stručnosti birati i izvan redova
vijećnika.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 29.
Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih
tijela, te Gradonačelnikom. Predsjednik radnog tijela saziva i predsjeda sjednicama radnog
tijela, te na druge načine organizira rad radnog tijela.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicama radnog tijela predsjeda član
radnog tijela kojeg za to ovlasti predsjednik.
Članak 30.
Radno tijelo radi na sjednicama.
Sjednica se može održati ako sjednici prisustvuje većina svih članova radnog tijela.
Zaključak, odnosno preporuku radno tijelo donosi većinom glasova nazočnih članova.
Na sjednicama radnog tijela glasuje se javno.
Članak 31.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj odnosno prema
potrebi, te u skladu s Poslovnikom ili programom rada radnog tijela.
Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu u roku osam dana na osnovi zaključka
Vijeća, ili ako to zatraži predsjednik Vijeća ili kad to zatraži većina članova radnog tijela.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to obvezan, sjednicu radnog tijela sazvat će
predsjednik Vijeća.
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Članak 32.
Sjednica se saziva dostavljanjem pisanog poziva članovima radnog tijela najmanje dva
dana prije zasjedanja uz navođenje pitanja koje treba razmotriti na sjednici.
U izuzetnim slučajevima, kada to zatraži predsjednik Vijeća, sjednica radnog tijela može
se sazvati i telefonski najmanje 24 sata prije održavanja.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi, te o
usvojenim zaključcima, kao i o rezultatu glasovanja.
Zapisnik potpisuje predsjedatelj radnog tijela uz supotpis jednog od članova.
Članak 33.
Ukoliko predsjednik radnog tijela ili članovi ne prisustvuju redovito sjednicama radnih tijela,
mogu biti razriješeni članstva u tom radnom tijelu u skladu s ovim Poslovnikom, odnosno
posebnom odlukom Vijeća.
Prijedlog za razrješenje osoba iz prethodnog stavka mogu dati predsjednik radnog tijela, te
najmanje dva člana radnog tijela, osim ako posebnom odlukom nije drukčije riješeno.
Odluku o razrješenju osoba iz stavka 1. ovog članka donosi Vijeće.
Ukoliko Vijeće razriješi predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će
od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana, najkasnije u roku trideset dana od
dana razrješenja, predloži novog kandidata.
Članak 34.
Radno tijelo razmatra teme iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a obvezno je razmotriti
svako pitanje iz svog djelokruga koje mu se uputi na razmatranje ili za koje to zatraži
predsjednik Vijeća.
Članak 35.
O zaključcima donesenim na sjednici radnog tijela, predsjednik radnog tijela obvezan je
izvijestiti predsjednika Vijeća te Vijeće ako je ono zatražilo razmatranje nekog pitanja iz njegova
djelokruga.
Kad Vijeću podnosi izvješće o radu ili zaključke, radno tijelo određuje izvjestitelja.
Izvjestitelj se na sjednici Vijeća izjašnjava u ime radnog tijela, te ne može izmijeniti
stajalište ili zaključak radnog tijela ili odustati od njega ako za to nije ovlašten od radnog tijela,
niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije donijelo zaključak.
Članak 36.
Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu, te Vijeću podnijeti
i zajedničko izvješće o predmetu rasprave i donesenim zaključcima.
Sjednici radnog tijela mogu prisustvovati i u raspravi sudjelovati i Gradonačelnik i njegov
zamjenik kad se na sjednici razmatra prijedlog Gradonačelnika ili je to potrebno radi
razjašnjenja nekog pitanja vezanog uz rad Gradonačelnika.
Članak 37.
Radi izvršavanja poslova i zadaća iz svog djelokruga, radno tijelo može zatražiti od
Upravnih odjela potrebne podatke i dokumentaciju kojima Odjel raspolaže ili su ih u svom radu
obvezni prikupljati i evidentirati.
Zahtjev za dobivanjem potrebnih podataka i dokumentacije, predsjednik radnog tijela
pismeno upućuje gradonačelniku ili pročelniku.
Ukoliko radno tijelo ne dobije potrebne podatke i dokumentaciju najkasnije u roku tri dana
od slanja zahtjeva, predsjednik radnog tijela obavijestiti će o tome predsjednika Vijeća, koje
zatim osobno naređuje davanje traženih podataka i dokumentacije i o tome izvješćuje Vijeće na
prvoj idućoj sjednici vijeća.
Članak 38.
Stalna radna tijela Vijeća su:
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1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
4. Odbor za proračun i financije,
5. Odbor za komunalne djelatnosti i imovinu,
6. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo,
7. Odbor za prostorno uređenje, promet i zaštitu okoliša,
8. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo,
9. Odbor za turizam,
10. Odbor za šport,
11. Odbor za društvene djelatnosti,
12. Odbor za umirovljenike,
13. Odbor za dodjelu javnih priznanja,
14. Odbor za branitelje Domovinskog rata.
Članak 39.
Mandatna komisija osim poslova navedenih u članku 9. ovog Poslovnika:
- podnosi Vijeću izvješće o prestanku mandata, odnosno o mirovanju mandata vijećnika,
te o početku mandata vijećnika,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 40.
Odbor za izbor i imenovanja:
- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika
i članova radnih tijela,
- predlaže izbor, imenovanje, razrješenja, te opoziv vijećnika u tijelima pravnih osoba
koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada, te udruga na području Grada,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 41.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- na zahtjev predsjednika Vijeća, gradonačelnika ili ovlaštenog predlagatelja, razmatra
prijedloge akata što ih donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i
Statutom Grada,
- na zahtjev predsjednika Vijeća ili gradonačelnika razmatra inicijative za donošenje
akata Vijeća,
- na zahtjev ovlaštenih predlagatelja akata ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje
vjerodostojnog tumačenja akata Vijeća,
- daje vjerodostojna tumačenja akata Vijeća,
- izrađuje pročišćene tekstove akata Vijeća kada je tim istim aktima ovlašten, ili kada su
ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 42.
Odbor za proračun i financije Grada:
- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Gradu,
- razmatra proračun, odluku o izvršavanju proračuna i završni račun gradskog
proračuna,
- razmatra druga pitanja proračuna i financiranja Grada,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 43.
Odbor za komunalne djelatnosti i imovinu Grada:
- razmatra i predlaže mjere za uređenje i razvoj komunalne infrastrukture,
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razmatra i predlaže mjere u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja i komunalnih objekata
te kvalitete stanovanja,
razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih
djelatnosti,
razmatra i predlaže upravljanje, te raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada, te
pravnih osoba čiji je osnivač ili pretežiti vlasnik Grad,
obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.

Članak 44.
Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo:
- razmatra i predlaže strategiju gospodarskog, poduzetničkog i općenito društvenog
napretka Grada,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 45.
Odbor za prostorno uređenje, promet i zaštitu okoliša:
- vodi brigu o prostornom i urbanističkom planiranju, te razmatra i predlaže mjere u
ovom području,
- razmatra i predlaže strategiju razvoja i uređenja, te predlaže odluke o uređenju
gradskog i lokalnog prometa,
- vodi brigu o održavanu i izgradnji prometne infrastrukture,
- vodi brigu o zaštiti graditeljske i prirodne baštine,
- daje prijedloge i mišljenja na dokumente iz područja zaštite okoliša,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 46.
Odbor za poljoprivredu i šumarstvo:
- prati provođenje politike u ovim područjima, te raspravlja o koncepciji i strategiji
razvoja poljoprivrede i šumarstva,
- vodi brigu o osiguravanje potreba građana u oblasti poljoprivrede i šumarstva, te
predlaže rješavanje pojedinačnih zahtjeva za subvencijama u poljoprivredi,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 47.
Odbor za turizam:
- razmatra i predlaže mjere na razvoju i unapređenju turizma na području grada Ozlja,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 48.
Odbor za šport:
- razmatra i predlaže mjere za razvoj i unapređenje športa na području grada Ozlja
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 49.
Odbor za društvene djelatnosti:
- razmatra i predlaže mjere iz područja rada, obitelji, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite,
predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kultura, zaštite od
požara, športa, suradnje s vjerskim zajednicama, te drugih područja društvenih
djelatnosti,
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 50.
Odbor za umirovljenike:
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prati provedbu propisa u svezi ostvarivanja prava umirovljenika te daje mišljenja i
prijedloge glede načina rješavanja pojedinih pitanja,
obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.
Članak 51.

Odbor za dodjelu javnih priznanja:
- objavljuje javni poziv u dnevnom tisku za dodjelu priznanja Grada,
- razmatra prispjele prijedloge,
- donosi konačni prijedlog s obrazloženjem, te izgled, sadržaj i oblik priznanja,
Članak 52.
Odbor za branitelje Domovinskog rata:
- prati i razmatra pitanja u svezi ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji,
- prati i razmatra pitanja u svezi zaštite prava Hrvatskih vojnih invalida i članova njihovih
obitelji, kao i civilnih invalida rata,
- obavlja i druge poslove vezane uz prava branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji.
VI.

ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Članak 53.
Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika na prvoj sjednici Gradskog vijeća polažu
prisegu.
Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da
ću dužnost gradonačelnika - zamjenika Grada Ozlja obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u
svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Ozlja, te da ću se
zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Ozlja“.
Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno gradonačelnika
i zamjenika, a gradonačelnik i zamjenika nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i
izgovaraju: “Prisežem”.
Članak 54.
Gradonačelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća.
Gradonačelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu
uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.
Članak 55.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,
sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta gradonačelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja,
te obavještava gradonačelnika o stajalištima i mišljenjima Gradskog vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Gradsko vijeće ili radno tijelo može,
smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Članak 56.
O sazvanim sjednicama predsjednik Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela Gradskog
vijeća izvješćuju gradonačelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 57.
Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Grada Ozlja.
Članak 58.
Prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu
donošenje zaključka o traženju izvješća gradonačelnika. U prijedlogu mora biti jasno
postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
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Članak 59.
Predsjednik Gradskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve
iduće sjednice Gradskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što
protekne 30 dana od dana primitka.
Članak 60.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 61.
Raspravu o izvješću gradonačelnika Gradsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o
pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se
od gradonačelnika traži izvršavanje općih akata Gradskog vijeća.
Članak 62.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika mogu prijedlog
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika/ce nije usvojen, prijedlog za traženje
izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od tri
mjeseca od dana kada je Gradsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za
traženje izvješća od gradonačelnika.
Članak 63.
Način i postupak pokretanja opoziva gradonačelnika propisan je Statutom Grada Ozlja.
VII.

SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

1.

Sazivanje sjednica

Članak 64.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća, na vlastiti poticaj ili na obrazloženi zahtjev
najmanje jedne trećine vijećnika ili na zahtjev Gradonačelnika.
Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne
trećine vijećnika, te na zahtjev Gradonačelnika u roku petnaest dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će
sazvati gradonačelnik Grada Ozlja u daljnjem roku od osam dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne
trećine vijećnika čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 3., 4. i 5. ovog članka mora se održati u
roku od petnaest dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni
akti ništavnim.
Članak 65.
Vijeće može zasjedati i izvanredno na zahtjev predsjednika Vijeća, Gradonačelnika te
većine vijećnika i to u slučajevima navedenim u članku 120. st. 2. ovog Poslovnika.
U zahtjevu za izvanredno zasjedanje Vijeća navode se razlozi zbog kojih se traži
izvanredno zasjedanje.
Ako je zahtjev podnio Gradonačelnik ili većina vijećnika, predsjednik Vijeća dužan je
sazvati sjednicu u roku osam dana od dana primitka zahtjeva.
Ako sjednicu Vijeća ne sazive predsjednik u roku iz stavka 3. ovog članka sjednicu će
sazvati gradonačelnik u narednom roku od osam dana.
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Članak 66.
Redovite sjednice Vijeća sazivaju se u pravilu pismeno najkasnije sedam dana prije
održavanja sjednice Vijeća.
Uz poziv za sjednicu dostavlja se prijedlog dnevnog reda s odgovarajućim materijalom i
zapisnik s prethodne sjednice.
Poziv za sjednicu zajedno sa materijalima dostavlja se vijećnicima, Gradonačelniku i
njegovom zamjeniku, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljima Odsjeka,
županijskim vijećnicima s područja Grada Ozlja, te sredstvima javnog priopćavanja.
Poziv i materijali za sjednicu mogu se dostaviti i elektroničkim putem.
Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, vijećnicima se materijal uz pojedinu točku
dnevnog reda može dostaviti naknadno, a može i na samoj sjednici.
2.

Vijećnička pitanja

Članak 67.
Prije početka rada po dnevnom redu održava se aktualni sat. Na aktualni sat pozivaju se
direktori pravnih osoba u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada, te ravnatelji ustanova u
vlasništvu Grada.
Svaki vijećnik ima pravo Gradonačelniku i njegovom zamjeniku postavljati pitanja (u
daljnjem tekstu: vijećnička pitanja) o stanju i zbivanjima u pojedinom području društvenog i
gospodarskog života Grada, o radu i izvršavanju odluka i drugih akata Vijeća i gradonačelnika,
te o radu Upravnih odjela i pravnih osoba kojih je Grad osnivač, odnosno vlasnik ili suvlasnik.
Vijećnička pitanja se mogu postaviti i drugim tijelima, ustanovama, tvrtkama, udrugama i
organizacijama ukoliko obavljaju djelatnost od značaja za grad Ozalj i njegove građane.
Vijećnik može pitanje postaviti pismeno prije sjednice Vijeća, te usmeno na samoj sjednici
Vijeća, a dužan je navesti kome ga upućuje.
Vijećnik može na istoj sjednici postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje
pitanja ili prijedloga može trajati najviše tri minute.
Usmena vijećnička pitanja moraju biti jasna, precizna i kratka, a u opravdanim slučajevima
mogu ukazivati i na prijedloge mogućih mjera koje se odnose na postavljeno pitanje.
Članak 68.
Osoba kojoj je na sjednici Vijeća upućeno pitanje, dužna je odgovoriti na postavljeno
pitanje na istoj sjednici na kojoj je pitanje postavljeno.
Na opravdani zahtjev osobe kojoj je pitanje postavljeno, Vijeće može bez rasprave odlučiti
da osoba pismeno odgovori vijećniku putem predsjednika Vijeća u roku petnaest dana od dana
kada je pitanje postavljeno, a najkasnije do slijedeće sjednice Vijeća.
Predsjednik Vijeća dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana dobivanja,
proslijediti pismeni odgovor vijećniku.
Članak 69.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje u trajanju od najduže tri minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Vijeća izvijestio Vijeće o
pitanju koje je postavio i dobivenom odgovoru, može pismeno dostaviti svoje mišljenje ili
postaviti dopunsko pitanje.
Po vijećničkim pitanjima i odgovorima ne vodi se rasprava i ne replicira se, ali se može
tražiti ispravak krivog navoda iz odgovora i dodatno pojašnjenje u trajanju od 1 minute.
Članak 70.
Osoba kojoj je postavljeno vijećničko pitanje, može odbiti odgovor na postavljeno pitanje,
ako se to pitanje ne odnosi na njezin rad ili na poslove iz njezine nadležnosti.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja službenu ili poslovnu tajnu ili je
povjerljive naravi, gradonačelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na
sjednici Vijeća bez prisustvovanja javnosti ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug
spada to pitanje.
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O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka odlučuje Vijeće bez rasprave.
Članak 71.
Vrijeme određeno za postavljanje pitanja i prijedloga, ako Vijeće ne odluči drugačije, traje
u pravilu najduže šezdeset minuta.
Nakon toga prelazi se na rad po dnevnom redu.
3.

Dnevni red

Članak 72.
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća u pozivu za sjednicu.
Dnevni red usvaja se na početku sjednice.
Predsjednik Vijeća može naknadno, nakon što je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog
reda već odaslan vijećnicima, na zahtjev ovlaštenog predlagatelja, pismenim putem predložiti
dopunu dnevnog reda.
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu dnevnog
reda daju i materijali po predloženoj dopuni.
Predsjednik Vijeća može i na početku sjednice mijenjati prijedlog dnevnog reda na način
da iz pismeno predloženog dnevnog reda, na vlastitu inicijativu odnosno na zahtjev ovlaštenog
predlagatelja izostavi pojedine predmete ili dopuni dnevni red novim predmetima.
Ako u prijedlog dnevnog reda nije unesen prijedlog kojeg je predložio ovlašteni
predlagatelj na način i po postupku predviđenom ovim Poslovnikom, a predlagatelj ostaje pri
svome prijedlogu na početku sjednice Vijeća, na zahtjev predlagatelja o uvrštavanju prijedloga
na dnevni red sjednice Vijeća odlučuje se bez rasprave.
Prije glasovanja o prijedlogu, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
Članak 73.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se
pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.
Predlagatelj čiji je predmet unesen u usvojeni dnevni red, može svoj prijedlog povući sve
dok se o njemu ne prijeđe na glasovanje.
O povučenom prijedlogu prestaje daljnja rasprava i smatra se da prijedlog nije podnesen.
Povučeni prijedlog može se ponovo na zahtjev ovlaštenog predlagatelja, staviti na dnevni
red sjednice Vijeća po isteku roka od najmanje trideset dana od dana kada je povučen.
Članak 74.
Predsjednik Vijeća objavljuje usvojeni dnevni red.
Predsjednik Vijeća tijekom sjednice iz opravdanih razloga može promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda. O promjeni redoslijeda se ne
raspravlja i ne glasa.
4.

Tijek sjednice

Članak 75.
Predsjednik Vijeća otvara i zaključuje sjednicu Vijeća.
Vijeće može započeti s radom ukoliko je sjednici prisutna natpolovična većina svih
vijećnika.
Nazočnost vijećnika utvrđuje predsjednik Vijeća ili osoba koju on zaduži.
Nazočnost vijećnika može se utvrditi i njihovim prozivanjem, ukoliko to predsjednik/ca
Vijeća ocijeni potrebnim ili Vijeće o tome donese zaključak.
Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika odgađa sjednicu za
određeni sat istoga dana ili za drugi određeni dan i sat.
Ako za vrijeme trajanja sjednice Vijeća predsjednik utvrdi, ili ga o istome upozori vijećnik
da nije nazočan potreban broj vijećnika, prekinut će sjednicu i zakazati nastavak sjednice za
određeni sat istoga dana ili za određeni drugi dan i sat.
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O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazane za drugi dan, pisanim se
putem ili telefonom obavješćuju samo nenazočni članovi Vijeća.
U slučaju odgode sjednice, predsjednik će zakazati sjednicu, odnosno nastavak sjednice
Vijeća najkasnije u roku sedam dana od dana odgode, odnosno prekida sjednice.
Članak 76.
Nakon otvaranja sjednice predsjednik daje potrebna objašnjenja u svezi s radom na
sjednici te izvještava vijećnike o drugim važnim pitanjima.
Članak 77.
Svaki vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave.
Ako se iznijete primjedbe prihvate, u zapisnik se unose odgovarajuće izmjene ili dopune.
Zapisnik se prihvaća glasovanjem “za” ili “protiv”.
Članak 78.
Prije prelaska na raspravu o prijedlogu, predlagatelj akta, odnosno izvjestitelj, može
podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.
Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja, odnosno izvjestitelja, predstavnik radnog tijela
može usmeno izložiti očitovanje tog tijela.
Članak 79.
Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje,
osim ako Vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.
Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća i raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu i
dopunu prijedloga akta (amandmanima).
Ako na prijedlog akta bude podnesen amandman, prvo se provodi rasprava i glasovanje o
amandmanu i to neposredno nakon podnesenog uvodnog obrazloženja.
Rasprava se provodi tako da prvo dobivaju riječ predstavnici klubova vijećnika koji iznose
mišljenje kluba u trajanju od najviše 15 (petnaest) minuta. Nakon toga prelazi se na
pojedinačnu raspravu u trajanju od najviše 10 (deset) minuta. Poslije pojedinačne rasprave
svaki vijećnik/ca koji je sudjelovao u raspravi ima pravo i na dodatne 3 (tri) minute pojedinačne
rasprave.
Članak 80.
Tijekom provođenja rasprave vijećnici mogu replicirati i ispravljati krive navode u trajanju
od 2 (dvije) minute po jednoj replici ili krivom navodu, a vijećnik kojem se replicira, odnosno
kojeg se ispravlja u navodima ima pravo odgovora na repliku, odnosno ispravak krivog navoda.
Predlagatelj akta ima pravo tražiti riječ i tijekom rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja
mišljenja o podnesenim amandmanima, te o mišljenjima i primjedbama iznesenim u raspravi.
Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu tražiti riječ tijekom rasprave o prijedlogu akta i
onda kada Gradonačelnik nije predlagatelj.
Ukoliko se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pojavi sumnja da se akt neće
moći donijeti zbog manjkavosti podataka ili dokumentacije u materijalu odnosno zbog drugih
osobito opravdanih razloga, Vijeće može na temelju prijedloga najmanje jedne trećine vijećnika
odlučiti da se odlučivanje o toj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu uz uputu
predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim podacima odnosno dokumentacijom.
Članak 81.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da
nema više prijavljenih govornika.
Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju na način i po postupku utvrđenim ovim
Poslovnikom.
Članak 82.
Sjednica Vijeća traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
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Zbog opširnosti dnevnog reda ili zbog nekog drugog opravdanog razloga, Vijeće može na
prijedlog predsjednika Vijeća, predsjednika Kluba vijećnika ili najmanje tri vijećnika odlučiti da se
sjednica prekine i da se nastavak sjednice zakaže za točno određeni dan i sat o čemu se
pismeno izvješćuju samo odsutni vijećnici.
Nastavak prekinute sjednice mora se zakazati najkasnije u roku sedam dana od dana
kada je sjednica prekinuta.
5.

Predsjedavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća

Članak 83.
Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
potpredsjednik kojeg je odredio predsjednik Vijeća.
Članak 84.
Sjednici Vijeća, kao gosti mogu prisustvovati svi oni kojima je predsjednik Vijeća uputio
poziv za sjednicu.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika
Vijeća.
Predsjednik Vijeća brine da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru.
Članak 85.
Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ prema redoslijedu njihove prijave za pojedine
točke dnevnog reda.
Vijećnici se za raspravu prijavljuju predsjedniku Vijeća osobno dizanjem ruke na sjednici
Vijeća, tijekom rasprave sve do njezinog zaključenja.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom
redu.
Ako se govornik udalji od predmeta rasprave predsjednik Vijeća će ga opomenuti da se
drži teme dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda predsjednik će mu
oduzeti riječ.
Vijećnik koji želi iznijeti prigovor povrede Poslovnika ili prigovor povrede utvrđenog
dnevnog reda predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati dulje
od tri minute.
Predsjednik je dužan nakon iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljna dobivenim objašnjenjem, o
prigovoru vijećnika odlučuje se bez rasprave.
Članak 86.
Osoba koja je pozvana na sjednicu kao gost, a želi sudjelovati u raspravi, dobit će riječ
kao posljednja u redoslijedu govornika, osim ako Vijeće ne odluči drukčije.
VIII.
1.

POSTUPAK DONOŠENJA AKATA
Opće odredbe

Članak 87.
Vijeće na osnovi prava i obveza utvrđenih zakonom, Statutom Grada i ovim Poslovnikom
donosi Statut, gradski proračun, deklaracije, rezolucije, odluke, programe, poslovnike,
pravilnike, zaključke i druge opće akte, te daje vjerodostojna tumačenja akata koje donosi.
Vijeće donosi rješenja, preporuke i druge pojedinačne akte u slučajevima određenim
pozitivnim propisima.
Članak 88.
Statut je temeljni akt Grada i njime se uređuje njegov samoupravni djelokrug, njegova
obilježja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada, način obavljanja poslova, provođenje
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referenduma u pitanjima iz djelokruga mjesne samouprave, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici
suradnje jedinica lokalne i regionalne samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje
prava i obveza Grada, kao jedinice lokalne samouprave.
Članak 89.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Gradonačelnik može podneseni prijedlog povući i nakon glasovanja o amandmanima, a
prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se
donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, Odbor za proračun i financije ili
najmanje sedam vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.
Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno odluka o privremenom
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i
razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno
posebnom zakonu.
Članak 90.
Akti kojima se uređuje ustrojstvo Vijeća i Odjela Grada, te njihovi odnosi, donose se u
obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.
Odlukom se u suglasju s pozitivnim propisima i Statutom Grada uređuju odnosi iz
djelokruga Grada Ozlja koji su od općeg značenja za građane i pravne osobe, kojima se
propisuju njihova prava i dužnosti i uređuju druga pitanja od interesa za Grad.
Članak 91.
Programima se opisuju konkretne djelatnosti koje će se poduzimati i načini financiranja u
realizaciji pojedinih proračunskih pozicija.
Članak 92.
Zaključcima se zauzima stajalište o temama koje Vijeće razmatra.
Vijeće može na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti zaključkom zauzeti stajalište,
izraziti mišljenje, te obvezati predsjednika Vijeća, gradonačelnika, radno tijelo ili Odjel na
poduzimanje odgovarajućih mjera ili aktivnosti iz njihova djelokruga rada.
Članak 93.
Preporukom se, na temelju podnesenih predstavki i pritužbi o nepravilnosti u radu tijela
Grada ili određenih pojava u Gradu ukazuje na mogućnost njihova razrješenja.
Naputcima se propisuje način rada u tijelima gradske uprave.
Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vijeća.
Članak 94.
Akte Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.
Na izvornike odluka i drugih akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća.
Pod izvornikom odluke, odnosno drugog akta, podrazumijeva se onaj tekst odluke
odnosno akta koji je usvojen na sjednici Vijeća.
Izvornici akata Vijeća čuvaju se sukladno odgovarajućim zakonskim propisima u
Upravnom odjelu Grada Ozlja.
Članak 95.
Statut, Poslovnik, Proračun, Godišnji obračun Proračuna, odluke Vijeća te odluke o izboru
predsjednika i potpredsjednika Vijeća objavljuju se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.
Zaključci koje donosi Vijeće objavljuju se u „Službenom glasniku“ po posebnoj odluci
Vijeća.
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Akti koji su po ocjeni predsjednika Vijeća od neposrednog interesa za građane Grada,
ističu se na oglasnoj ploči Grada, te na oglasnim pločama mjesnih odbora s područja Grada.
Akti koji se iz tehničkih razloga ne mogu istaknuti na način određen u stavku 3. ovog
članka dostupni su građanima u prostorijama Grada, o čemu se građanima daje informacija na
odgovarajući način.
O objavljivanju akata brinu predsjednik Vijeća i Upravni odjel.
2.
Predlaganje akata
Članak 96.
Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem prijedloga akta.
Pravo podnošenja prijedloga akta ima vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Vijeća i
gradonačelnik, osim u slučajevima kad je zakonom, Statutom ili odredbama ovog Poslovnika
određeno da pojedini prijedlog može podnijeti određeno tijelo ili određeni broj vijećnika.
Članak 97.
Poticaje za donošenje akata Vijeća ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga
mogu dati građani i pravne osobe.
Vijeće je dužno raspravljati o prijedlogu ako ga potpisom podrži najmanje deset posto
birača upisanih u Popis birača Grada.
Vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima/cama najkasnije u roku od tri mjeseca od
dana prijema prijedloga.
Članak 98.
Prijedlog akta mora sadržavati pravni temelj za donošenje akta, tekst prijedloga akta,
pripadajuće obrazloženje, razlozi za podnošenje prijedloga, važeći akt ako se predlaže izmjena
ili dopuna.
Prilikom podnošenja izvješća, analize ili informacije, poželjno je da podnositelj navede
dokumentaciju na kojoj se isto zasniva.
Članak 99.
Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Vijeća.
Ako predsjednik Vijeća utvrdi da podneseni prijedlog akta nije sastavljen u suglasju s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će da predlagatelj akta u određenom roku, koji ne može
biti kraći od osam dana i duži od petnaest dana, isti uskladi.
Ako predlagatelj u ostavljenom roku uskladi svoj prijedlog, smatrat će se da je isti
podnesen kada je prvi put podnesen, odnosno ako predlagatelj u roku iz prethodnog stavka
ovog članka ne uskladi prijedlog akta, smatrat će se da prijedlog nije niti bio podnesen.
Predlagatelja akta obvezan je izvijestiti predsjednika Vijeća o osobi koja će na sjednici
Vijeća davati potrebna objašnjenja odnosno obrazloženja o podnesenom prijedlogu akta (u
daljnjem tekstu: izvjestitelj).
Ukoliko je prijedlog akta povučen s dnevnog reda sjednice Vijeća, isti se može ponovo
staviti na dnevni red po isteku roka od najmanje trideset dana od dana kada je povučen.
Članak 100.
Kada Gradonačelnik odnosno nadležno radno tijelo nije predlagatelj akta, prije rasprave o
prijedlogu akta na sjednici Vijeća, prijedlog razmatra Gradonačelnik i nadležno radno tijelo u
čijem su djelokrugu pitanja koja se uređuju aktom.
Predsjednik Vijeća može na vlastiti poticaj, na traženje Gradonačelnika ili najmanje pet
vijećnika zatražiti od Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da se izjasni o
zakonskim i statutarnim elementima akta.
Očitovanja Gradonačelnika i radnih tijela dostavljaju se predsjedniku Vijeća najkasnije do
početka sjednice.
Članak 101.
O predloženom aktu u pravilu se raspravlja u cjelini, osim ako Vijeće ne odluči na prijedlog
predlagatelja ili najmanje jedne trećine vijećnika da se o aktu raspravlja po dijelovima, glavama,
odnosno člancima.
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O prijedlogu proračuna raspravlja se najprije u načelu zatim po razdjelima.
3.
Podnošenje amandmana
Članak 102.
Prijedlog za izmjenu prijedloga akta podnosi se pismeno u obliku amandmana uz
obrazloženje.
Pravo podnošenja amandmana ima član Vijeća, radno tijelo Vijeća, Gradonačelnik te
predlagatelj akta.
Članak 103.
Amandman se podnosi u pisanom obliku i dostavlja predsjedniku Vijeća najkasnije dan
prije održavanja sjednice Vijeća.
Ukoliko je Gradonačelnik predlagatelj akta on može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave o prijedlogu akta.
U slučaju iz prethodnog stavka ovlašteni podnositelji amandmana imaju pravo podnositi
amandmane na izmijenjeni dio prijedloga akta sve do zaključenja rasprave o prijedlogu akta.
Članak 104.
Predsjednik Vijeća podnesene amandmane dostavlja vijećnicima/cama, predlagatelju akta
i Gradonačelniku kada nije predlagatelj akta.
Podnesene amandmane koji su takve naravi da formalno-pravno bitno mijenjaju ili
odstupaju od prijedloga akta predsjednik Vijeća na vlastiti poticaj, na zahtjev Gradonačelnika ili
najmanje jedne trećine vijećnika upućuje Odboru za Statut, Poslovnik i propise radi davanja
očitovanja o zakonskim i statutarnim osnovama amandmana.
Članak 105.
Iznimno ako se većina prisutnih vijećnika s time složi vijećnik može podnijeti amandman i
na sjednici prije rasprave o prijedlogu odluke.
Amandman iz stavka 1. ovog članka mora biti u pismenom obliku uz obrazloženje i prije
rasprave o njemu mora se podijeliti svim vijećnicima.
Članak 106.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju prijedlog akta ili bitno
odstupaju od prijedloga akta, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja .
Glasovanje o amandmanima odgodit će se ako to zatraži Gradonačelnik iz razloga
navedenih u prethodnom stavku, neovisno o tome tko je predlagatelj akta.
Članak 107.
O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj akta i Gradonačelnik, neovisno o tome da li
je predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje o amandmanima u pravilu je usmeno i provodi se tijekom rasprave,
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili o svim podnesenim amandmanima.
Članak 108.
Amandman koji je podnesen u skladu s odredbama ovog Poslovnika postaje sastavnim
dijelom prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje, ako ga je podnio predlagatelj akta ili
ako se predlagatelj akta s njim suglasio.
O amandmanu na prijedlog akta s kojim se suglasio predlagatelj, a nije se suglasio
Gradonačelnik/ca glasuje se odvojeno.
Članak 109.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga akta na koje se
amandmani odnose.
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Ako je na isti članak prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja te po tom pravilu nastavno o ostalim
amandmanima.
Članak 110.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio prijedloga akta o kojem se
odlučuje.
4.

Odlučivanje i glasovanje

Članak 111.
Vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika.
Statut Grada Ozlja, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun, godišnje izvješće o izvršenju
proračuna, odluke o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, odluka o
raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada
Ozlja Vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.
Članak 112.
Glasovanje na sjednici je javno osim ako Vijeće na prijedlog najmanje jedne trećine
vijećnika ili kluba vijećnika ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Članak 113.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnika da se izjasne tko je „za“ prijedlog, tko je „protiv“
prijedloga, odnosno da li se tko „uzdržao“ od glasovanja.
U slučaju da se dizanjem ruku ne može utvrditi točan rezultat glasovanja, glasuje se
poimenično.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se „za” ili „protiv”.
Iznimno, ako se prilikom glasovanja o amandmanu, o njegovom prihvaćanju izjasni manje
od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeća može odmah utvrditi da amandman nije
prihvaćen.
Glasove prebrojavaju predsjednik Vijeća i voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene
djelatnosti.
Članak 114.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji traži provjeru glasovanja predsjednik Vijeća ponovit će glasovanje
i ponovo objaviti rezultate glasovanja.
Članak 115.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje i oblika, numerirani, te ovjereni pečatom Vijeća.
Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se
tako da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu, pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se za, protiv ili suzdržan.
Predsjednik Vijeća određuje službenika Odjela, a može odrediti i određeni broj vijećnika
koji će pomagati kod tajnog glasovanja.
Članak 116.
Tajno glasovanje provodi se tako da predsjednik Vijeća proziva svakog pojedinog vijećnika
koji redom pristupaju glasačkoj kutiji i u nju ubacuju glasački listić.
Članak 117.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku kao i prvo glasovanje.
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Članak 118.
Vijećnik glasuje osobno samo jednim glasačkim listićem.
Nevažeći glasački listići su:
- nepopunjeni listić,
- listić na kojem su dopisana nova imena odnosno glasački listić je popunjen tako da se
sa sigurnošću ne može utvrditi za koga ili za što je član Vijeća glasovao, te
- listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata odnosno prijedloga ili predmeta od
broja koji se bira.
Članak 119.
Nakon što su svi nazočni vijećnici glasovali u skladu s odredbama ovog Poslovnika, te
nakon što je predsjednik Vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje
rezultata glasovanja u dvorani u kojoj se održava sjednica.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća uz nazočnost službenika i vijećnika koji
su mu pomagali kod samog glasovanja.
Rezultate glasovanja predsjednik Vijeća objavljuje na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.
5.

Donošenje akata po hitnom postupku

Članak 120.
Iznimno, pojedini akti Vijeća mogu se donijeti po hitnom postupku, drugačijem od redovne
procedure donošenja akata.
Po hitnom postupku Vijeće može donijeti akte samo ako to zahtijevaju interesi obrane,
razlozi elementarne nepogode na području Grada te drugi osobito opravdani razlozi, odnosno
ako se radi o slučajevima kada bi ne donošenje takvog akta moglo prouzročiti nepopravljive
posljedice i štete za Grad.
Ako predsjednik Vijeća u dnevni red nije unio prijedlog iz stavka 1. zato što prijedlog nije
podnesen na način i po postupku određenim odredbama ovog Statuta, najprije se bez rasprave
odlučuje o uvrštavanju prijedloga u dnevni red sukladno odredbama ovog Poslovnika.
Ako prijedlog bude prihvaćen tada se najprije glasuje o opravdanosti prijedloga za hitan
postupak, a potom se raspravlja i odlučuje o samom aktu.
Ako prijedlog nije ocijenjen hitnim većinom glasova prisutnih vijećnika, prijedlog se skida s
dnevnog reda te se donosi na način predviđen za redovno donošenje akata Vijeća.
Članak 121.
Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku, podnosi se predsjedniku Vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Vijeća.
Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku, ovlašteni predlagatelji podnose i
prijedlog akta s obrazloženjem.
Predsjednik Vijeća bez odlaganja prijedlog upućuje vijećnicima i Gradonačelniku ako on
nije predlagatelj.
Članak 122.
Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku amandmani se mogu podnositi do
zaključenja rasprave na način predviđen ovim Poslovnikom.
6.

Donošenje Statuta Grada Ozlja i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja

Članak 123.
Prijedlog za donošenje Statuta Grada Ozlja i Poslovnika Gradskog vijeća, kao i prijedlog
za izmjene i dopune ovih akata može podnijeti jedna trećina vijećnika, Gradonačelnik i Odbor
za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Prijedlog uz obrazloženje podnosi se predsjedniku Vijeća.
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Članak 124.
Ukoliko Vijeće ne usvoji prijedlog, isti prijedlog se ne može staviti ponovno na dnevni red
prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 125.
Statut Grada Ozlja i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja i njihove izmjene i dopune
donose se većinom glasova svih vijećnika.
7.

Vjerodostojno tumačenje akata

Članak 126.
Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja odluke ili drugog akta Vijeća mogu tražiti
ovlašteni predlagatelji akata.
Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta podnosi se predsjedniku Vijeća i mora
sadržavati naziv odluke, odnosno drugog akta, naznaku odredbe za koju se traži tumačenje, te
razloge zbog kojih se traži tumačenje.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka predsjednik Vijeća upućuje Odboru za Statut, Poslovnik
i propise radi ocjene osnovanosti prijedloga i Gradonačelniku, ako on nije predlagatelj, radi
davanja mišljenja.
Članak 127.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, nakon što dobije mišljenje Gradonačelnik, ocjenjuje
da li je prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja odluke i drugog akta osnovan.
Ako Odboru za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ocijeni da je prijedlog osnovan,
utvrdit će prijedlog teksta vjerodostojnog tumačenja kojeg uz obrazloženje podnosi Vijeću.
Ako Odbor ocijeni da prijedlog nije osnovan o tome će izvijestiti Vijeće.
IX.

POSLOVNI RED NA SJEDNICI

Članak 128.
Red na sjednici održava predsjednik Vijeća.
Za remećenje reda na sjednici predsjednik može vijećniku izreći stegovnu mjeru:
1. opomenu,
2. opomenu s oduzimanjem riječi,
3. opomena s oduzimanjem riječi i udaljenjem sa sjednice za vrijeme rasprave i
odlučivanje o pojedinoj točki dnevnog reda
4. udaljavanje sa sjednice.
Stegovne mjere iz prethodnog stavka konačne su i izvršne te se o njima ne vodi rasprava.
Članak 129.
Opomena se izriče vijećniku/ci koji na sjednici svojim ponašanjem ili govorom na sjednici
remeti red ili na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika, a osobito ako:
- ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,
- govori, a nije dobio riječ,
- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,
- svojim govorom omalovažava predsjednika/cu i ostale vijećnike/ce,
- se javi za riječ radi ispravka netočnog navoda ili ukazivanja na povredu Poslovnika, a
započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio/la riječ,
- na drugi način remeti red na sjednici.
Članak 130.
Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku/ci koji se u svom govoru i nakon što mu
je izrečena opomena, ne drži teme o kojoj se raspravlja. Opomena s oduzimanjem riječi izriče
se vijećniku ako:
- nakon izricanja opomene svojim ponašanjem ili govorom nastavi kršiti odredbe
Poslovnika,
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na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika ili vijećnika,
narušava ugled Vijeća

-

Članak 131.
Vijećniku koji je svojim ponašanjem teško narušio red na sjednici, može se uz mjeru
oduzimanja riječi, izreći i mjera Opomena i udaljenja sa sjednice za vrijeme rasprave i
odlučivanja o točki dnevnog reda tijekom koje je počinio prijestup.
Članak 132.
Stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Vijeća izriče se vijećniku kada svojim ponašanjem
toliko naruši red i prekrši odredbe ovog Poslovnika, tako da je daljnje održavanje sjednice
dovedeno u pitanje.
Stegovna mjera udaljenja sa sjednice primjenjuje se odmah nakon izricanja.
Za vrijeme trajanja mjere udaljenja sa sjednice vijećnik ne može sudjelovati ni u radu
radnih tijela Vijeća niti u radu kluba čiji je član.
Ako je vijećniku izrečena mjera udaljenja sa sjednice, vijećnik je dužan odmah napustiti
sjednicu.
Ako se vijećnik ne udalji sa sjednice ni nakon izricanja mjere udaljenja sa sjednice,
predsjednik može prekinuti sjednicu i zakazati je točno za određen dan i sat.
Članak 133.
Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice, vijećnik ima pravo prigovora.
Prigovor se podnosi predsjedniku Vijeća u roku od 24 sata od izricanja stegovne mjere, a
predsjednik Vijeća prigovor dostavlja svim vijećnicima.
Predsjednik Vijeća unosi prigovor u dnevni red za prvu iduću sjednicu.
Mišljenje o prigovoru daje Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Odluku o prigovoru Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća, bez rasprave,
time da pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio prigovor, te izvjestitelj Odbora za Statut,
Poslovnik i propise.
Članak 134.
Vijeće po prigovoru može potvrditi ili ukinuti izrečenu stegovnu mjeru.
Odluka Vijeća donesena po prigovoru je konačna.
Članak 135.
Predsjednik Vijeća može naložiti da se iz dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava red,
odnosno da se udalje svi slušatelji kada je red narušen.
Osobe koje se za vrijeme sjednice u dvorani nalaze službeno obvezne su u pogledu
održavanja reda izvršavati naloge predsjednika Vijeća.
X.
1.

OSTALA PITANJA OD VAŽNOSTI ZA RAD VIJEĆA
Zapisnik
Članak 136.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
O izradi zapisnika brine Upravni odjel.
Članak 137.
Osim teksta o kojem je odlučeno u Vijeću, ako je akt usvojen, osnovni elementi zapisnika
jesu:
-

naziv akta,
dan, mjesec, godina, sat i mjesto održavanja sjednice,
redni broj sjednice u sazivu Vijeća,
naznaka da li se radi o javnoj sjednici ili o sjednici na kojoj je isključena javnost,
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ime predsjedavajućeg i zapisničara,
imena nazočnih i odsutnih vijećnika odnosno pristiglih opravdanja za izostanak,
imena nazočnih osoba pozvanih u ulozi gostiju, te konstatacija da su sjednici
eventualno prisutni i drugi nepozvani građani,
- prijedlog dnevnog reda i utvrđeni dnevni red,
- primjedbe na zapisnik,
- rasprava s naznakom imena govornika o pojedinom predmetu,
- rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima,
Osim navedenih, zapisnik može sadržavati i druge elemente u skladu s odredbama ovog
Poslovnika.
Članak 138.
Zapisnik potpisuju predsjedavajući i zapisničar.
Zapisnik se čuva u Odjelu Grada.
Članak 139.
Zapisnik sastavljen na način utvrđen ovim Poslovnikom dostavlja se na usvajanje
vijećnicima uz poziv za sljedeću sjednicu Vijeća.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik kojemu su temeljem
prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.
-

Članak 140.
O radu na sjednici Vijeća vodi se i video-tonski zapis koji sadrži potpuni tijek sjednice.
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti dužno je vijećnik, na njegov zahtjev,
omogućiti prikaz video-tonskog zapisa.
Video-tonski zapis pohranjuje se u Odjelu i čuva za cijelo vrijeme trajanja mandata.
2.

Javnost rada Vijeća

Članak 141.
Vijeće izvješćuje javnost o svom radu, o radu radnih tijela, o aktima koje je Vijeće odnosno
pojedino radno tijelo donijelo te o temama o kojima se na Vijeću ili radnim tijelima raspravljalo.
Članak 142.
Javnost rada Vijeća i radnih tijela osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih i drugih akata u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja, na oglasnoj
ploči Grada, odnosno mjesnih odbora te objavom na web stranicama Grada Ozlja.
Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuje se na web stranicama Grada.
Članak 143.
U svrhu što kvalitetnijeg praćenja rada Vijeća i radnih tijela kao i radi što potpunijeg i
kvalitetnijeg izvješćivanja javnosti te radi stvaranja što povoljnijih uvjeta za njihov rad,
predstavnicima tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja osigurava se pravovremena
dostava materijala, razgovori s predstavnicima predlagatelja ili s dužnosnicima u Vijeću i drugi
kontakti s izvjestiteljima.
Članak 144.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela
može se dati službeno priopćenje za tisak i druga sredstva priopćavanja.
Konferencija za tisak održava se po odluci Vijeća, a uz suglasnost predsjednika/ce Vijeća.
Tiskovnu konferenciju može održati i radno tijelo.
Članak 145.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Vijeća koji su, u skladu s
posebnim propisima označeni određenim stupnjem tajnosti.
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Vijećnik, odnosno član radnog tijela ne smije iznositi podatke koje je saznao na
sjednicama Vijeća ili radnog tijela, a imaju stupanj povjerljivosti naveden u stavku 1. ovog
članka.
Članak 146.
Predstavnici udruga građana, građani mogu prisustvovati sjednici Vijeća i radnih tijela na
način da ne ometaju njihov rad, osim u slučajevima predviđenim ovim Poslovnikom, kada je
javnost isključena.
Kada osobitost teme, odnosno točke predloženog dnevnog reda to nalaže kao i u drugim
slučajevima kada se odlučuje o pitanjima koja zahtijevaju naročitu stručnost, na sjednice Vijeća
ili njegovih radnih tijela mogu se pozvati i osobe koje nisu vijećnici, ali su stručnjaci za dotično
područje.
Pri odlučivanju o pitanjima iz stavka 2. ovog članka glasuju samo vijećnici, odnosno
članovi radnih tijela, dok ostali nazočni koji su sudjelovali u raspravi, od trenutka glasovanja više
ne mogu intervenirati.
XI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 147.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Grada
Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 1/06 – pročišćeni tekst).
Članak 148.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku»
Grada Ozlja.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar
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