SKRAĆENI ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 30. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Bakarić Stjepan, Bakin-Mlačak Kristina, Basar Gordana, Benković
Ivica, Broz Josip, Cigić Miroslav, Čupor Ivan, Guštin Boris, Kalčić Igor,
Latin Andrija, Šimunić Irena, Vergot Damir, Tomak Marković Ivana,
Zoretić Stjepan.
ODSUTNI: Dino Šekerović
NAZOČNI:
- Stjepan Basar, zamjenik gradonačelnice
- Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
- Sanja Mikšić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
- Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije
- Vesna Cvijak – voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
- Toni Šarić – voditelj odsjeka za gospodarstvo i projekte
- Biserka Vranić – vijećnica županijske Skupštine
- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o.
- Miroslav Pilat – direktor Azelija Eko d.o.o.
- Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
- Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj
- Bogdan Bošnjak – v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca
Ozalj
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 17,03 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Stjepan Zoretić, potpredsjednik Gradskog
vijeća. Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 13 vijećnika, te da sjednica može
započeti. Ujedno je ispričao izostanak u ime gradonačelnice sa sjednice zbog smrtnog
slučaja.
Predložio je dopunu dnevnog reda tako da točka 11. bude Odluka o mjerama za sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području
Grada Ozlja, budući da je vezana za toč. 9. i 10., a sve ostale točke pomiču se za jedno
mjesto dalje. Vijećnicima se ujedno predaje prijedlog navedene odluke sa obrazloženjem.
Ovakav dopunjeni dnevni red daje se na usvajanje.
DNEVNI

RED

1.
2.
3.
4.

Aktualni sat
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog
vijeća Grada Ozlja
5. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća
6. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
7. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije
8. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti i imovinu
9. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
11. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ozlja
12. Odluka o imenovanju rudina na području Grada Ozlja
13. Odluka o imenovanju ulice na području Grada Ozlja
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14. Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Pokupje
15. Zaključak o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine u k.o. Ozalj
16. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o ponovnom raspisivanju natječaja i
imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta
Katarina Zrinska -Ozalj
17. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Katarina
Zrinska – Ozalj za 2017. godinu
18. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2018.
godinu
19. Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
na području Grada Ozlja za 2017. godinu
20. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja
21. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 13 glasova ZA.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Pohvalio je djelatnike koji rade u javnim radovima jer
Ozalj u zadnjih mjesec dana sasvim drugačije izgleda nego inače i to ne samo centar nego i
okolica, te se nada da će se tako i nastaviti. Zamolio je da se cesta koja vodi uz križni put
popravi jer je dosta zarasla i da se nasipa sipina da ju javni radovi mogu razgrnuti i
pripremiti put za nadolazeće hodočašće prema Sveticama. Nije zadovoljan odgovorom vezano
za cestu u parku a ni ljudi koji tamo žive. Ne može se čekati da se napravi muzej pa onda
cesta. Prijedlog je da se napravi upravo obrnuto. Najprije cesta a onda muzej. Upozorio je da
se stepenice prema banki i pošti raspadaju. Predložio je da se trgovačkim centrima uputi
dopis da se ne ostavlja promo materijal tamo gdje nitko ne stanuje.
Stjepan Basar je pozdravio nazočne. Zahvalio je gospodinu Benkoviću na pohvalama i
upućenim pitanjima gradskoj upravi. Odgovorio je vezano za pitanje parka da su aktivnosti
u tijeku i da će se riješiti u narednom periodu u suglasju sa stanarima. Što se tiče
rekonstrukcije platoa i stepenica na Trgu braće Radić, grad će ići u rekonstrukciju do
kućnog broja do kojeg su stanari dali suglasnost za izvođenje radova, tj. do Fine.
Andrija Latin je pozdravio nazočne. Zahvalio se što se pokrenulo u čišćenju i uređenju cesta
na potezu od Restorana Žganjer prema Grdunu i Tomašnici. Kod Restorana Papalina je dosta
opasno jer se tamo cijedi voda i nema kanala i odvoda. Upozorio je na jedno veliko suženje
ceste koje je jako opasno, pogotovo za djecu koja idu pješke iz škole. Zamolio je da se apelira
kod ŽUC-a za tu dionicu ceste da trebaju cestu dovesti u red kako se ne bi dogodila nesreća.
Nadalje, izlaz sa mosta kod Grdunca na glavnu cestu je jako nepregledan i predlaže da se
tamo postavi prometno ogledalo. Postavio je pitanje za direktora Komunalnog, g. Gojmerca.
Radi se o vodovodu u Velikom Erjavcu koji je izgrađen početkom 50-tih godina. Ljudi tamo
ne mogu piti vodu jer su cijevi stare i u čaši ostaje crni talog kad se natoči voda. Ta voda nije
za piće. Da li je moguće na tom dijelu zamijeniti nove cijevi da ljudi mogu koristiti vodu kao i
ostali stanovnici Ozlja.
Lidija Bošnjak je pozdravila nazočne. Kazala je da je jučer održan kolegij sa županom i
suradnicima gdje je bio prisutan i ravnatelj ŽUC-a i od prošlog sastanka koji je održan u
listopadu 2017. godine napravljen je veliki napredak. Svi vidimo koliko je napravljeno i koliko
se radi po pitanju županijskih cesta i suradnji s ŽUC-om što nije bio slučaj unatrag 10-tak
godina. Radovi su na mostu u Tomašnici, na cesti u Boševcima u Donjem Oštrom Vrhu. U
zadnjih par mjeseci uloženo je u te radove više od 1,5 milijuna kuna, a jučer je dobivena
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potvrda od g. Turkovića da će na potezu u Jaškovu koji spominje gospodin Latin vrlo skoro
započeti sa radovima. Problem na koji je ukazao g. Latin je zabilježila voditeljica Odsjeka za
urbanizam i komunalne poslove pa će uputiti dopis nadležnim službama da ih upozori i
zamoli da otklone nedostatke na spomenutoj prometnici.
Zlatko Gojmerac je pozdravio nazočne. Kazao je da za ovaj problem konkretno ne zna. Ne
zna da netko ima problem sa zamazanom vodom, te je zamolio g. Latina da konkretizira o
kojem zaseoku se radi pa će provjeriti. Kazao je da na tom cjevovodu svake godine imaju
radove i mjenjaju dionice i nema razloga da se i ta promijeni.
Andrija Latin je kazao da je djelatnicima Komunalnog dobro poznato gdje se to događa jer
najmanje tri puta godišnje idu na reparaturu tog cjevovoda. Radi se o odvojku Veliki Erjavec,
cesta spuštanje prema zaselku Kobasići.
Josip Broz je pozdravio nazočne. Kazao je da i cijeli niz na Tomašnici prema Grdunu ima isti
problem sa vodom.
Točka 2.
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE
Predlagatelj: Mandatna komisija
Izvjestitelj: Gordana Basar, predsjednica Mandatne komisije
Predsjednica Mandatne komisije Gordana Basar podnijela je Izvješće.
Utvrđuje se da je dana 12. siječnja 2018. godine zaprimljena pisana ostavka Branka Zoretića
na dužnost predsjednika i člana Gradskog vijeća Grada Ozlja, koja je ovjerena kod javnog
bilježnika Nine Bubaš Magličić pod br. OV-40/2018 dana 3. siječnja 2018. godine.
Predsjednica konstatira da je člankom 80. Zakona o lokalnim izborima propisano da članu
predstavničkog tijela mandat prestaje u slučaju ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
Pisana ostavka člana predstavničkog tijela podnesena na način propisan stavkom 1. točkom
1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice
predstavničkog tijela i treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije
podnošenja iste, jer u protivnom ne proizvodi pravni učinak.
Člankom 81. propisano je 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.
Dana 19. siječnja 2018. godine zaprimljeno je očitovanje Hrvatske demokratske zajednice,
Gradske organizacije HDZ-a Grada Ozlja iz kojeg proizlazi da će umjesto Branka Zoretića,
mag.eoc, zamjenski član biti Stjepan Bakarić, iz Vrhovca, Vrhovac 2, rođen 02.08.1964.,
OIB: 06618863356.
Budući je u skladu s čl. 80. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16) Branku
Zoretiću prestao mandat člana Gradskog vijeća s danom 12. siječnja 2018. godine, sukladno
čl. 81. ispunjeni su uvjeti za početak mandata vijećnika STJEPANA BAKARIĆA.
Stoga se predlaže Gradskom vijeću da primi na znanje ovo izvješće, a vijećniku da pristupi
polaganju prisege iz čl.10. Poslovnika.
Predsjedavajući je pročitao tekst prisege, a gospodin Stjepan Bakarić je prisegnuo i potpisao
prisegu.
Rasprava: Zaključak: Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije
Točka 3.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

3

Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća
Točka 4.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ČINJENICE PODNOŠENJA OSTAVKE
NA DUŽNOST PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Mandatna Komisija
Izvjestitelj: Gordana Basar, predsjednica Mandatne komisije
Utvrđuje se da je s danom 12. siječnja 2018. godine Branko Zoretić, iz Ozlja, Zajačko Selo
28, OIB: 41811151509 podnio ostavku na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada
Ozlja. Stupanjem na snagu ove Odluke Branku Zoretiću, sukladno čl. 91. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) upravi i 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)
prestaju prava na temelju obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja i
stavlja se van snage Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća od 19. lipnja 2017.
godine
Rasprava: Zaključak: Prima se na znanje Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na
dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja
Točka 5.
ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je kazao da Odbor za izbor i imenovanje predlaže gospodina Stjepana
Zoretića za predsjednika Gradskog vijeća.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Gospodin Stjepan Zoretić zahvalio se vijećnicima na jednoglasnoj podršci na izboru za
predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja.
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Točka 6.
ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je kazao da Odbor za izbor i imenovanje predlaže gospodina Borisa Guština
za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Točka 7.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
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Miroslav Cigić je kazao da je gospodin Branko Zoretić dao ostavku na mjesto člana Odbora
za proračun i financije pa stoga Odbor za izbor i imenovanje predlaže gospodina Miroslava
Cigića za člana Odbora za proračun i financije.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije
Točka 8.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA
ODBORA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je kazao da je gospođa Kristina Bakin Mlačak podnijela ostavku na mjesto
člana Odbora za komunalne djelatnosti i imovinu pa stoga Odbor za izbor i imenovanje
predlaže gospođu Ivanu Žganjer Sudac za člana Odbora za komunalne djelatnosti i imovinu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne
djelatnosti i imovinu
Točka 9.
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Člankom 28. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br.
94/13 i 73/17) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna, između ostalog, na
svom području osigurati i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i
biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla,
plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 30. stavkom 7.
istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi
odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje tog otpada
na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz
tog otpada. Predloženom Odlukom propisuju se odredbe o području pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, način provedbe javne usluge i
usluge povezane s javnom uslugom, kriterij obračuna količine otpada, najmanja učestalost
odvoza otpada prema područjima, uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge, način
određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kada korisnici javne usluge koriste
zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, o cijeni javne usluge i
cijeni obvezne minimalne javne usluge, odredbe o ugovornoj kazni, način podnošenja
prigovora i postupanja po prigovoru, odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge i dr.
Ovom Odlukom također se dodjeljuje obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada sukladno čl.31.st.2. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom trgovačkom društvu Azelija Eko d.o.o. iz Ozlja.
Obzirom se navedenom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuje pružanje javne usluge
koja je usluga od općeg interesa, propisuju se prava i obveze korisnika usluga, te se uređuju
pitanja koja su od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada
Ozlja prijedlog Odluke bio je na javnom uvidu u periodu od 14. prosinca 2017. godine do 14.
siječnja 2018. godine. Za vrijeme javnog uvida nije pristigla niti jedna primjedba što je
vidljivo iz Izviješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
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Slijedom prethodno navedenog i obrazloženog molimo Gradsko vijeće donošenje Odluke kako
je predloženo.
Rasprava: Kristina Bakin Mlačak je pozdravila nazočne i čestitala svima izabranima na nove funkcije
po prijašnjim točkama.
Postavila je pitanje direktoru Azelije eko, gospodinu Pilatu. Pitanje se odnosi na čl. 6. a to su
rokovi odvoza otpada. Sada se komunalni otpad vozi jednom tjedno a u materijalima u čl. 6
predviđeno je da će se sakupljati najmanje dva puta mjesečno miješani komunalni otpad i
jedanput mjesečno glomazni otpad. Pitanje je dali će doći do skraćenja rokova, odnosno hoće
li se smanjiti broj odvoza tijekom mjeseca za miješani komunalni otpad. Drugo pitanje odnosi
se na čl. 8 gdje će biti drugačiji način obračuna. Vidljivo je da će to biti dva puta godišnje, a
ne više mjesečno i dali će to i koliko će to poskupjeti. Drugo pitanje se odnosi na čl. 10
odvajanje na kućnom pragu. Kada će građani dobiti uputstvo ili neki drugi oblik informacije
kako odvajati otpad na kućnom pragu.
Miroslav Pilat je pozdravio nazočne. Kazao je da se Odluka se temelji na Uredbi o
gospodarenju otpada. Uredbom je propisano da odvoz komunalnog otpada mora biti dva puta
mjesečno. Ono što je bitno u samoj odluci je da se na području grada Ozlja organski otpad
odlaže na vlastitom dvorištu. Većina nas je i do sada kompostirala jedan dio otpada pa u tom
slučaju nema smisla odvoz dva puta tjedno ili više puta. Ono što je odlukom isto tako
propisano je odvajanje otpada na kućnom pragu. Odvaja se staklo, plastika, limenke, tekstil
koje će se sakupljati u posudama. Zamišljeno je da ćemo na našem području imati dvije
posude. Jedna za komunalni otpad posuda koja će biti čipirana. Obračun odvoza vršit će se
po volumenu posude. Svako domaćinstvo nakon donošenja ove odluke dobit će izjavu na
kojoj će pisati volumen posude koju predlaže Azelija eko s time da će domaćinstvo moći
predložiti posudu koja njemu odgovara. Što se tiče cijene, nezgodno je pričati o cijeni iz
razloga što kruže priče da cijena odvoza otpada neće poskupiti. Imajući u vidu da cijena kao
što je propisana ovom Odlukom mora sadržavati jedan fiksni dio koji se odnosi na odvojeno
prikupljanje otpada (staklo, papir, plastika, limenke i tekstil), odvoz krupnog otpada,
održavanje i upravljanje reciklažnim dvorištem, unapređenje sustava gospodarenja otpadom
na području JLS i onaj varijabilni dio koji se odnosi na količinu otpada koja se odveze.
Posude će biti čipirane i u obračunu odvoza otpada svaki korisnik će dobiti račun gdje će biti
napisano kada je odvezen otpad i koliko. Ukoliko se posuda ne napuni, taj puta se posuda
neće dati na odvoz i biti će jedan dio troška manje u varijabilnom dijelu. Kazao je da je sutra
sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša vezano za posude. Fond za zaštitu okoliša je najavio
raspisivanje natječaja za posude. Svaka JLS mora dostaviti svoje potrebe a na temelju toga
će dobiti posude od Fonda za zaštitu okoliša. Financiranje posuda ide po cijeni 85% Fond za
zaštitu okoliša, i 15 % JLS.
Kristina Bakin Mlačak je upitala hoće li građani kante dobiti ili će ih morati plaćati.
Miroslav Pilat je odgovorio da će građani dobiti kante. Onu posudu koju smo do sada imali
koristiti ćemo na način za odvojeno prikupljanje otpada da ljudi mogu odložiti u tu posudu ili
staklo ili papir ili plastiku prema rasporedu koji će se raditi. U odluci je napisano da će se
početkom godine objaviti raspored odvoza komunalnog otpada i raspored odvojenog
prikupljenog otpada s time da postoji još jedna mogućnost da će se odvojeno prikupljeni
otpad moći odložiti u reciklažno dvorište. Ove godine su dobili smanjenje količine otpada koji
smiju odložiti na deponij u Karlovcu. Ove godine je određeno da smijemo odložiti samo 1500
tona otpada. To znači da se svi moramo potruditi i odvajati otpad na svom kućnom pragu.
Što se tiče građevinskog otpada JLS će se morati pobrinuti da se nađe deponij za građevinski
otpad gdje će se samljeti za daljnju upotrebu jer građevinski otpad nije otpad.
Boris Guštin je upitao koja će biti dinamika odvoza otpada.
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Miroslav Pilat je odgovorio da će odvoz otpada biti dva puta mjesečno. Kazao je da će svako
domaćinstvo će dobiti izjavu koju potpisuje da je suglasan sa odvozom otpada i da je
suglasan da će zbrinjavati organski otpad na svom kućnom pragu. O tome će zavisiti cijena i
način obavljanja djelatnosti.
Kristina Bakin Mlačak je kazala da je ova Odluka dobro zamišljena i u skladu je sa
uredbom i zakonom, međutim dok to dođe do naših građana, dok oni sve to shvate to će
potrajati, stoga predlaže da kad se bude slala izjava domaćinstvima da se ukratko objasni što
im je za činiti, kako će se sve obračunavati i gdje mogu besplatno i na koji način odložiti
otpad. Na taj način ćemo smanjiti količinu otpada, dobit ćemo razvrstani otpad i zadovoljnije
građane, a ne da im se obračuna po volumenu.
Stjepan Basar je kazao da je edukacija stanovništva u pripremi i ljudi će ići na teren
educirati stanovništvo. Cilj je svega ovoga da se uštedi 40% volumena koji se sad vozi u
Karlovac na deponij. Cijena će vjerojatno biti veća po toni ali će biti manje tona.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Točka 10.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Člankom 28. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br.
94/13 i 73/17) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna, između ostalog, na
svom području osigurati i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i
biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla,
plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 30. stavkom 7.
istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi
odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje tog otpada
na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz
tog otpada.
Obzirom da se novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ozlja uređuju
pitanja sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpadom u skladu sa Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom, a prijelaznim i završnim odredbama, člankom 41. iste
Odluke, prestaju važiti odredbe članaka 41. do 47. Odluke o komunalnom redu Grada Ozlja
(Službeni glasnik Grada Ozlja br. 8/10, 8/13, 6/14, 1/15 i 2/15), potrebno je navedene
članke u odluci o komunalnom redu brisati.
Rasprava:
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Točka 11.
ODLUKU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA
I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17), člankom 36. stavak 13.
utvrđena je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da odlukom propiše
mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, mjere za uklanjanje odbačenog
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otpada te način provedbe navedenih mjera. Briga za ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenje
štetnog djelovanja otpada, smanjenja količina otpada u samom nastanku, te ispunjenje
zakonske obveze dovodi nas do prijedloga ove Odluke. Stoga se predlaže usvajanje ovakve
Odluke.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
Otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ozlja
Točka 12.
ODLUKA O IMENOVANJU RUDINA NA PODRUČJU GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO.
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Pravni temelj za donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Grada Ozlja je čl. 9. st. 1.
Zakona o naseljima (NN 54/88) kojim je utvrđeno da ime naselja, ulica i trga određuje
skupština općine (danas Gradsko vijeće) uz pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica (danas
mjesnih odbora) na čijem području se nalazi naselje, ulica, odnosno trg. Člankom 8. također
je propisano da naselja, ulice i trgovi mogu imati imena po geografskim i drugim pojmovima
te po imenima i datumima koji su vezani za povijesne događaje ili osobe koje su dale
značajan doprinos društvenom, kulturnom i znanstvenom razvoju.
Prema čl. 97. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja poticaje za donošenje akata vijeća ili
rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga mogu dati građani i pravne osobe.
Dana 2. studenog 2016. zaprimljen je prijedlog p. Marka Glogovića, župnika u Sveticama za
imenovanje Puta Janeza Strašeka, patera Ivana Belostenca i svetičkih pavlina, koji je
nadopunjen dopisom od 17. studenog 2017. godine.
Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“
broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Grad
Ozalj proveo je postupak e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga
Odluke u trajanju od 30 dana, te su zainteresirani građani pozvani da svoje prijedloge,
mišljenja i primjedbe upute putem obrasca koji je bio dostupan uz Nacrt dokumenta do 14.
siječnja 2018. godine, ali u ostavljenom roku nije zaprimljena niti jedna primjedba.
Sukladno čl. 9. Zakona o naseljima od MO M. Erjavec zatraženo je mišljenje o nacrtu
prijedloga, te se MO Mali Erjavec očitovao dopisom zaprimljenim 22. siječnja 2018. godine da
su suglasni sa navedenim prijedlogom.
Sukladno čl. 5. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) nacrt prijedloga upućen je i Savjetu
mladih, koji se također nije u ostavljenom roku očitovao o nacrtu prijedloga.
Dana 18. siječnja 2018. godine održana je i javna rasprava o nacrtu prijedloga na kojoj nije
bilo primjedbi na nacrt Odluke.
Budući da je prema uputi Državnog geodetske uprave, Sektora za katastarske programe i
posebne registre, moguće imenovanje rudina temeljem čl. 22. Pravilnika o načinu
označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima (NN 4/1990) za
puteve opisane u čl. 2. Odluke koji su izvan građevinskog područja, predlaže se Gradskom
vijeću usvajanje odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Ivica Benković je zamolio da se razmisli i odgodi prijedlog za imenovanje puta Janeza
Strašeka. Kazao je da je svima poznato koje probleme Hrvatska ima sa Slovenijom, a mi
dajemo slovensko ime našoj cesti. Trebamo razmisliti što radimo generaciji iza nas. Kazao je
da je tom župniku napravljen spomenik na mjestu pogibije i mišljenja je da je to dovoljno.
Kazao je da nema ništa protiv Slovenije ali nazivati ulicu u Hrvatskoj sa slovenskim imenom
u ovo vrijeme, ne zna što mi to radimo. To je inače ruta kojom ide križni put pa je predložio
da se taj put zove Križni put. I na Blajburgu su stradali naši ljudi pa se tamo ne zove po
našim imenima.
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Lidija Bošnjak je kazala da joj je žao što g. Benković nije u danom roku reagirao jer je
mjesec dana bilo e-savjetovanje i bila je javna rasprava. Dali smo ljudima priliku da
reagiraju, a tek danas slušamo primjedbe, a ne kada je trebalo o tome govoriti. Bilo je
dovoljno vremena za reagiranje.
Stjepan Basar je bio mišljenja da se mi ne trebamo referirati na dnevno političke stvari. Ako
hoćemo riješiti probleme onda se trebamo na vrijeme i na pravom mjestu postaviti čvrsto a
ne okretati glavu. S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi u zadanom roku predložio je da
se prihvati ovakav prijedlog.
Predsjednik Stjepan Zoretić kazao je da smo mi premali da bi vodili državnu politiku i da bi
na taj način Slovencima nešto uzvratili. Taj župnik je tu bio, tu živio, stolovao i služio
hrvatskim ljudima i da sad naknadno nama smeta što je on bio Slovenac, a nije smetao tada
nekome kome je bio na usluzi 24 sata u ono vrijeme kad je on bio, ne zna da li bi bilo
pametno da mi sada na taj način to stopiramo, pa predlaže da se prihvati ovakav prijedlog
kao u materijalima.
Usvajanje: 12 ZA, 1 PROTIV, 1 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Odluka o imenovanju rudina na području Grada Ozlja
Točka 13.
ODLUKA O IMENOVANJU ULICE NA PODRUČJU GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Pravni temelj za donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Grada Ozlja je čl. 9. st. 1.
Zakona o naseljima (NN 54/88) kojim je utvrđeno da ime naselja, ulica i trga određuje
skupština općine (danas Gradsko vijeće) uz pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica (danas
mjesnih odbora) na čijem području se nalazi naselje, ulica, odnosno trg. Člankom 8. također
je propisano da naselja, ulice i trgovi mogu imati imena po geografskim i drugim pojmovima
te po imenima i datumima koji su vezani za povijesne događaje ili osobe koje su dale
značajan doprinos društvenom, kulturnom i znanstvenom razvoju.
Prema čl. 97. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja poticaje za donošenje akata vijeća ili
rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga mogu dati građani i pravne osobe.
Dana 15. rujna 2016. godine zaprimljen je prijedlog Ekološkog društva Žumberak za
imenovanje ulice na području Grada Ozlja imenom akademika Milana Heraka, hrvatskog
geologa i paleontologa svjetskog glasa, a rođenog u Brašljevici kod Ozlja.
Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“
broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Grad
Ozalj proveo je postupak e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga
Odluke u trajanju od 30 dana, te su zainteresirani građani pozvani da svoje prijedloge,
mišljenja i primjedbe upute putem obrasca koji je bio dostupan uz Nacrt dokumenta do 14.
siječnja 2018. godine, ali u ostavljenom roku nije zaprimljena niti jedna primjedba.
Sukladno čl. 9. Zakona o naseljima od MO Ozalj zatraženo je mišljenje o nacrtu prijedloga, te
se MO Ozalj očitovao dopisom zaprimljenim 18. siječnja 2018. godine da su suglasni sa
navedenim prijedlogom.
Sukladno čl. 5. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) nacrt prijedloga upućen je i Savjetu
mladih, koji se također nije u ostavljenom roku očitovao o nacrtu prijedloga.
Dana 18. siječnja 2018. godine održana je i javna rasprava o nacrtu prijedloga na kojoj nije
bilo primjedbi na nacrt Odluke.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
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Zaključak: Donosi se Odluka o imenovanju ulice na području Grada Ozlja
Točka 14.
ZAKLJUČAK O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPORABI U K.O. POKUPJE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb podnijele su zahtjev za ukidanjem statusa javnog dobra na
kč.br. 809/2 cesta Gornje Pokupje površine 347 m2, upisane u zk.ul.br. Popis I k.o. Pokupje,
vlasništvo Grada Ozlja – javno dobro u općoj uporabi. U navedenom zahtjevu navode da će
sukladno svojim planom i programom izgradnje cesta, pristupiti izgradnji novog mosta i
pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju na D-228 ( bivša ŽC 3297 ) u k.o. Pokupje, a
prema Zakonu o cestama – građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu je
Republike Hrvatske. Ujedno navode da je uvidom u parcelacijske elaborate utvrđeno da
predmetne zahvate treba izvršiti i na čestici javnog dobra, tj. na kč.br. 809/2. Stoga predlažu
da se nakon donošenja odluke o ukidanju statusa javnog dobra i upisa Grada Ozlja u Zk.
odjelu Ozalj, ugovorom izvrši prijenos prava vlasništva nekretnine bez naknade Hrvatskim
cestama d.o.o. Zagreb.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Pokupje
Točka 15.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KUPNJU NEKRETNINE U K.O. OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Člankom 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
propisano je da gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom raspolaganju
imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima.
U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka gradonačelnik može odlučivati o visini
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna,
općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00
kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00
kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora
biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.
O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od
vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne,
odnosno područne (regionalne) samouprave.
Člankom 33. Statuta Grada Ozlja propisano je da Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i
otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Ozlja u visini
pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje, odnosno u visini pojedinačne vrijednosti više od
70.000,00 kuna.
Člankom 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (SGGO 8/09)
propisano je da, ukoliko je Grad iz posebnih razloga zainteresiran za stjecanje točno
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određenih nekretnina (npr. za potrebe izgradnje građevina i opreme komunalne
infrastrukture, očuvanja kulturne baštine i sl.) u stjecanju vlasništva te nekretnine
primijenit će se postupak izravne pogodbe uzimajući u obzir tržišnu vrijednost nekretnine.
Budući da je radi uređenja parkirališta u Gornjem Ozlju, u cilju uređenja imovinskopravnih
odnosa, Grad Ozalj zainteresiran za kupnju nekretnine pod oznakom kč.br. 2155 kuća br. 7.
i dvorište u površini od 264 m2, upisane u zk.ul. 215 k.o. Ozalj, vlasništvo Hrastov Željka
(Stjepana), Ozalj, Slave Raškaj 3, sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN
78/15) i Pravilniku o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15), naručena je
izrada elaborata o procjeni tržišne vrijednosti predmetne nekretnine.
Prema dostavljenom Procjembenom elaboratu tvrtke KANOVA d.o.o., ovlaštenog vještaka za
graditeljstvo i procjenu nekretnina, utvrđena je ukupna tržišna vrijednost predmetne
nekretnine u iznosu od 169.249,76 kuna. Slijedom navedenog, predlaže se donošenje
zaključka kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine u k.o. Ozalj
Točka 16.
ZAKLJUČAK O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKLJUČKA O PONOVNOM RASPISIVANJU
NATJEČAJA I IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA/RAVNATELJICE
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA - OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Sukladno članku 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zaključkom
Gradskog vijeća o ponovnom raspisivanju natječaja i imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj od 30. listopada
2017. godine (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 7/17) odlučeno je da će se raspisati ponovni
natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj na vrijeme od četiri godine, u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno te je pod
toč. IV. imenovan Zvonimir Stepinac, diplomirani filozof i religiolog, profesor filozofije i
religijskih znanosti, iz Ozlja, Kurilovac 10a, vršiteljem dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog
učilišta Katarina Zrinska Ozalj do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog javnog
natječaja, a najduže godinu dana. Navedeni Zaključak stupio je na snagu 10. studenog 2017.
godine.
Budući da Zvonimir Stepinac zbog osobnih razloga nije mogao stupiti na dužnost nakon
stupanja na snagu navedenog Zaključka, radi upisa promjene vršitelja dužnosti ravnatelja u
sudskom registru, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje zaključka kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o ponovnom
raspisivanju natječaja i imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj
Točka 17.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ ZA 2017. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak – v.d. ravnatelj PUO
Stjepan Bezjak je pozdravio sve prisutne i pojasnio točku dnevnog reda.
Rasprava: Stjepan Basar je iskoristio priliku da pohvali rad Stjepana Bezjaka u POU i zahvali mu na
radu u muzeju. Bio je na noći muzeja gdje je bilo oko 400 posjetitelja što je puno za grad kao
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što je Ozalj. Prezentiranje naše kulturne baštine i muzejskog postava i na drugim stranim
jezicima je za svaku pohvalu. Dajmo mu podstrek da još više i još bolje radi u muzeju da
nam muzej bude još opremljeniji i interesantniji.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj za 2017. godinu
Točka 18.
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2018.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je obrazložila točku dnevnog reda. Kazala je da je ovo je još jedan dokument
koji moramo donijeti temeljem Zakona o zaštiti od požara. Prijedlog Provedbenog plana
izrađen je temeljem Provedbenog plana Karlovačke županije za 2018. godinu i u suradnji s
zapovjednikom Vatrogasne zajednice Grada Ozlja. Temeljem čl. 13. stavak 4 je izrađen ovaj
prijedlog Provedbenog plana i ovdje su nabrojane različite organizacijske, tehničke i
urbanističke mjere koje je potrebno provesti u 2018. godini u cilju unapređenja zaštite od
požara na području grada Ozlja.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada
Ozlja za 2018. godinu
Točka 19.
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
Kao što svake godine donosimo i plan za tekuću godinu, moramo donijeti i Izvješće o stanju
provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za grad Ozalj za
proteklu godinu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2017. godinu
Točka 20.
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
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
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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,
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
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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.
Rasprava:
Kristina Bakin Mlačak je kazala da joj je drago da je konačno riješena dvojba tko imenuje
predstavnike u trgovačkim društvima gdje Grad Ozalj ima svoje udjele. Iznijela je svoj
prijedlog. Iako je zakonska obaveza da se imenovani predstavnici u trgovačkom društvu
objave u službenom glasniku, bilo bi lijepo da vijeće bude informirano, pa moli da u obliku
informacije nakon imenovanja na prvoj sljedećoj sjednici vijećnici prime na znanje. To bi bio
nadstandard.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja
Točka 21.
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
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.,
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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
-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
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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;
-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.
Rasprava:
Kristina Bakin Mlačak je kazala da je ovo temeljni dokument o kojem je trebalo provesti
raspravu među vijećnicima jer se dobar dio ovog dokumenta odnosi na prava i obveze
vijećnika. Da je bilo dovoljno vremena, a opet se dotičemo pitanja rokova, koji su bili
definirani u Poslovniku, dostavili bi se adekvatni prijedlozi i ne bi danas raspravljali o tome.
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Imali smo problem s računanjem rokova, a njena generalna primjedba na te rokove je da su
oni kao prvo prekratki, a kao drugo u čl. 66. i čl. 32 predlaže da bi se izbjegle poteškoće a
vidi da će ih zbog elektroničke pošte biti, da se stavi rečenica „u dane roka ne uračunava se
dan dostave i dan održavanja sjednice bilo odbora, bilo vijeća“. Tu je još i pitanje
amandmana. Ako gledamo u kojem roku bi trebalo predati amandmane u određenim
situacijama dolazimo do zaključka da ga je nemoguće podnijeti itd.
Sanja Mikšić je pozdravila nazočne. Kazala je da razumije da su ovo vrlo važni dokumenti i
misli da je zakonodavac trebao ostaviti veći vakacijski rok za stupanje na snagu Zakona i
pripremanje svih jedinica na izmjenu ZLPS. Zakonom je predviđen rok od dva mjeseca od
stupanja na snagu Zakona za usklađivanje svih općih akata, ali slažem se da taj rok nije
dostatan za pripremu akata, provođenje savjetovanja sa javnošću i usvajanje na sjednici, ali
s obzirom da smo dobili takvu uputu, moramo ju poštivati. Poslovnik je interni akt Gradskog
vijeća, u kojem se ne dira u pravne interese većeg kruga građana i zato i ne postoji potreba
za savjetovanjem. Osim toga, vezano za izmjenu Statuta i Poslovnika, sastao se Odbor za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, radno tijelo Gradskog vijeća, koje je provjerilo
svaku pojedinu odredbu predloženih izmjena Poslovnika i nije imao nikakvih primjedbi.
Amandman se mogao dostaviti u roku koji je do sada bio propisan Poslovnikom i to se nije
mijenjalo jer do sada nije bilo takvih prijedloga ili primjedbi. Što se tiče dostave elektroničkim
putem, u prijedlogu je naznačeno da se pozivi za sjednice radnih tijela i pozivi vijećnicima
mogu dostaviti elektroničkim putem sukladno pravilima o dostavi elektroničkim putem
propisanima Zakonom o općem upravnom postupku. Smatramo da nema potrebe dodatno
povećavati tekst Poslovnika i prepisivati cijeli niz odredbi Zakona o općem upravnom
postupku kojima je normirana dostava elektroničkim putem iz razloga što, ako se
primjenjuju pravila o dostavi propisana ZUP-om, vrijede pravila računanja rokova, među
ostalim i da se dan dostave ne računa u rok.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Ozlja
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na
sudjelovanju u radu sjednice, te je rad sjednice završen u 18,45 sati.
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2133/05-01-18-3
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