
  

SKRAĆENI ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

održane dana 05. lipnja 2018. godine s početkom u 17,07 sati 
 
 
SJEDNICI NAZOČNI: Bakarić Stjepan, Bakin-Mlačak Kristina, Basar Gordana, Broz Josip,  
                                 Cigić Miroslav, Čupor Ivan, Guštin Boris, Kalčić Igor, Latin Andrija,  
                                 Šimunić Irena, Tomak Marković Ivana, Zoretić Stjepan.   
 
ODSUTNI: Benković Ivica, Šekerović Dino, Vergot Damir, 
NAZOČNI: 

• Gordana Lipšinić – gradonačelnica 

• Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

• Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije  

• Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove 

• Toni Šarić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte  

• Danijel Kožar – viši stručni suradnik za pravne poslove 

• 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. ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca Ozalj 

• Zvonimir Stepinac - v.d. ravnatelj POU Katarina Zrinska Ozalj 

• novinari  
 
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 17,07 sati  
 
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Stjepan Zoretić, predsjednik Gradskog vijeća. 
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 11 vijećnika, te da sjednica može 
započeti.  
Predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom 19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
financiranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike 
osnovne škole s područja grada Ozlja u školskoj godini 2018./2019.   
 
Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.  

 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća  
3. Odluka o l. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2018. 

godinu  
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora 

Grada Ozlja  
5. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Ozlja  
6. Odluka o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad 

Ozalj  
7. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta i sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini  



8. II. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2018. 
godinu  

9. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 
10. Odluka o osnivanju Turističke zajednice područja  
11. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Ozlja  
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja  
13. Zaključak o davanju suglasnosti za upis djece u Dječji vrtić Zvončić Ozalj za 

pedagošku 2018./2019. godinu  
14. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  
15. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na 

području Grada Ozlja  
16. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javnih površina na području 

Grada Ozlja  

17. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  

18. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o osnivanju prava stvarne 
služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja 

19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju nabave udžbenika i 
pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s područja 
grada Ozlja u školskoj godini 2018./2019.  

 
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.  
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA.  
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 

 

Točka 1. 
AKTUALNI SAT 

 
Andrija Latin pozdravio je nazočne. Osvrnuo se na situaciju na terenu vezano uz košnju 
trave uz prometnice. Kazao je da ne zna iz kojeg razloga se kasni sa košnjom trave uz 
prometnice. Ceste su sužene i sve to uzrokuje nepreglednost. Također, ukazao je na 
nepregledno raskršće na cesti Erjavec-Jaškovo-Grdun. Radi se o raskršću kod Restorana  
Žganjer gdje bi trebalo postaviti prometno ogledalo. Tamo se nalazi i trgovina pred kojom se 
parkiraju vozila i uzrokuju nepreglednost raskršća.  
 
Vesna Cvijak je pozdravila nazočne. Kazala je da smo svi primijetili da se ove godine kasnilo 
sa košnjom i uz državnu cestu, županijsku i lokalne ceste. Grad ima ugovor za održavanje 

naših nerazvrstanih cesta sa tvrtkom Ceste Karlovac. Na vrijeme smo poslali zahtjeve vezano 
za košnju uz ceste, međutim zbog kapaciteta i redoslijeda prioriteta najprije su došle na red 
državne ceste, županijske, pa naše, a angažiran je i stroj iz Vojnića koji smo sufinancirali da 
dođe. Apelirali smo koliko smo mogli na same stanovnike a i javni radovi su odradili jedan 
dio. Stroj iz Vojnića bi trebao cijeli sljedeći tjedan i biti na našem području pa ćemo riješiti 
najkritičnije dijelove. Na državne i županijske ceste smo utjecali toliko što smo slali ciljano za 
najkritičnije dionice.  
Što se tiče križanja ceste kod Restorana Žganjer, naš prijedlog prema ŽUC-u je da se postavi 
horizontalna signalizacija na način da se iscrtaju bijele crte i napiše STOP. Isto tako, 
predložili smo da se postavi jedno prometno ogledalo na dvorištu trgovine. Te dvije ceste su 
pod ingerencijom ŽUC-a, to su naše sugestije kao JLS i nadamo se da će ih prihvatiti.  
 
Stjepan Bakarić je pozdravio nazočne. Postavio je pitanje zapuštenih kuća koje se ruše. 
Zanima ga imamo li mehanizam u gradu što napraviti kada su kuće u ruševnom stanju, 
nagrđuju naselje, a i prijetnja su jer se nalaze uz prometnicu.   
 
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Kazala je da je to tema koja je otvorena već duže 
vrijeme a naročito u zadnje vrijeme kada primjećujemo da se stare kuće ruše ne same od 



sebe nego ih ljudi ruše za prodaju na način da netko tko je tu kuću kupio odveze građu a 
ostavi na imanju nered i to nije dobro. Naš mehanizam koji imamo je komunalno redarstvo. 
Svaku takvu informaciju možete javiti komunalnom redaru. Nastojimo apelirati na pravne 
slijednike da to naprave. Drugi manje jednostavan način je za takve situacije da mi naručimo 
nekoga da to napravi da bi mogao izraziti vrijednost tih radova i da to stavimo kao teret na 
takvu nekretninu. To nije baš jednostavno. Konzultirali smo se sa odvjetničkim uredom po 
tom pitanju. Postoji način ali ga do sada još nismo primijenili. Ne budemo li mogli sa apelima 
prema vlasnicima i pravnim sljednicima morat ćemo posegnuti i za time. Gradska uprava 
izriče naloge sa novčanim kaznama.  
 
Ivana Tomak Marković je pozdravila nazočne. Pohvalila je odluku za besplatne knjige za 
školarce. Postavila je pitanje vezano za plato na Trgu braće Radić. To se malo odugovlači, 
stepenice su u sve gorem stanju pa ju interesira u kojoj je to fazi.  
 

Vesna Cvijak je kazala da smo utvrdili zakonski okvir u kojem se može odijeliti dio platoa  
koji služi kao javna površina obzirom da je sada sve i zemljište i zgrada u suvlasništvu 
privatnih stanara. Dobili smo potvrdne izjave samo od stanara zgrade br.9. da će pristati na 
parcelacijski elaborat kojim će se formirati novi dio zemljišta za korištenje zgrade i odcijepiti 
dio platoa koji se koristi za javnu uporabu. To je jedini način na koji je grad pristao 
sudjelovati u financiranju, tj. preuzeti financiranje tako da taj plato postane javan i da 
postane gradski. Ulaganje novaca u tuđu imovinu na ovakav način nikome ne bi trebao biti 
prihvatljiv. Zadnje smo se konzultirali sa odvjetničkim uredom koji nam je dao naputak 
kojim pravnim slijedom moramo ići da ne bi došlo do nekakvih krivih koraka. Procedura je 
takva da je angažiran geodetski ured koji dovršava elaborat koji će stanari trebati potpisati 
da se može podijeliti čestica i onda ćemo tu česticu vlasnički prenijeti uz njihovu suglasnost 
na Grad Ozalj. Tada se kreće u investiciju i u uređenje tog platoa. Imamo i ponudu 
arhitektonskog ureda za uređenje i idejno rješenje.  
 
Gradonačelnica je kazala da računa na razum da će nakon prvog odrađenog dijela i ostatak 
stanara vidjeti da je namjera grada korektna i da želimo urediti plato ali kao prethodnu 
radnju očekujemo i minimum suglasnosti i dobre volje samih stanara.  
 
Kristina Bakin Mlačak je pozdravila nazočne. Kazala je da je gospodin Latin već postavio 
pitanje košnje uz prometnice. Zna da je grad zvao ŽUC i Ceste na temelju mnogih upita 
građana, te apelira na grad da se ubuduće ovakve situacije ne događaju i da se službenim 
dopisom obrati na ravnatelje Cesta i ŽUC-a s naznakom da takva situacija ugrožava i 
preglednost i sigurnost prometa na cesti i da se pristupi izvršenju radova pravovremeno. Zna 
se da je prva košnja od 15.4. do 15.5.. Drugo pitanje je vezano za pitanje otpada. Na jednoj 

od prethodnih sjednica vijeća rečeno je da je 01.07. rok za selektivno prikupljanje otpada, 
informiranje građana, dijeljenje kanti itd. Interesira ju do kuda se došlo po tom pitanju s 
obzirom da je 01.07. blizu, da li su građani upoznati i kada će to započeti i da li se nešto u 
međuvremenu promijenilo.  
 
Ivan Čupor došao na sjednicu u 17,29 sati. 
 
Miroslav Pilat je pozdravio nazočne. Kazao je što se tiče selektivnog prikupljanja otpada 
kante i posude nisu kupljene. Grad Ozalj je podnio prijavu Fondu za zaštitu okoliša, odnosno 
iskaz interesa za nabavu posuda. Rok za dostavu prijava je produžen do 10. lipnja budući 
sve jedinice JLS nisu dostavile prijave. Nema informaciju kada će to biti riješeno od strane 
Fonda za zaštitu okoliša, odnosno na koji način i kada će se te posude nabaviti. Za Grad 
Ozalj je iskazan iskaz interesa za nabavku posuda za selektivno prikupljanje otpada, te iskaz 
interesa za nabavku kompostera da bi svako domaćinstvo dobilo komposter za 
kompostiranje organskog otpada. U tom iskazu je iskazana i nabava kontejnera za tekstilni 
otpad. To je ono što je Grad Ozalj odradio, međutim situacija u Fondu je takva kakva je.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 



Stjepan Zoretić je predložio direktoru Komunalnog Ozalj da se riješi prekapanje ceste u ulici 
Nikole Tesle na kraju. Direktor zna gdje to je, svake godine tamo se cesta mora prekopati jer 
je cijev i vod za Zajačko selo u trupu ceste. Predlaže da se u što kraćem roku izmjesti ta cijev 
i da se to napravi što prije jer ovo više nema smisla. To izmještanje biti će puno jeftinije  
umjesto stalnog prekapanja i krpanja svake godine po nekoliko puta. Tim više što se planira i 
rekonstrukcija te ceste i ne bi bilo dobro da se ta rekonstrukcija napravi a odmah nakon toga 
da se pojavi defekt. Ovaj prijedlog je da se u što kraćem roku napravi izmještaj iz trupa ceste 
po lijevoj strani ceste. Mišljenja je da neće biti ni imovinsko pravnih problema, a ponudio je i 
svoju pomoć oko toga.  
 
Zlatko Gojmerac je pozdravio nazočne. Kazao je da će to napraviti prije rekonstrukcije ceste 
ali još ne može reći točan rok. Oko imovinsko pravnih odnosa ako budu trebali kakvu pomoć 
obratit će se gospodinu Zoretiću.  

 

Točka 2. 
USVAJANJE  ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća 
 

 
Točka 3. 

ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU   
PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda kazavši da Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 
o izvršenju proračuna Grada Ozlja omogućuje izvršenje proračuna Grada Ozlja do visine 
planiranih rashoda u proračunu na izvoru financiranja pomoći ukoliko je potrebno 
prethodno financiranje bez uplaćenih sredstava pomoći. Članak 7. mijenja se i glasi:   
Namjenski prihodi i primici proračuna određeni člankom 48. st. 1. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), a podrazumijevaju pomoći, donacije, prihode 
po posebnim propisima, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s osnova osiguranja 
i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela uplaćuju se u proračun i koriste 
isključivo za namjene utvrđene proračunom i financijskim planovima. Namjenski prihodi i 

primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun naredne proračunske 
godine. Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne 
namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih proračunom, a do visine uplaćenih, 
odnosno prenesenih sredstava. Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, 
prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema 
naknadno utvrđenim aktivnostima ili projektima u proračunu, uz prethodnu suglasnost 
Gradonačelnice za otvaranje novog izvora /aktivnosti/stavke u proračunu. Iznimno od 
navedenih odredbi su sredstva izvora pomoći – refundacije iz pomoći EU koji se koristi za 
projekte financirane iz sredstva EU, a koje je potrebno prethodno financirati iz ostalih izvora 
proračunskih prihoda. Isti se izvršavaju do visine planiranih rashoda u proračunu. Odbor za 
proračun na održanoj sjednici dana 04. lipnja 2018. godine razmatrao je prijedlog Odluke, te 
predlaže Gradskom vijeću donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju 
Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu 
Rasprava:  -- 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna              
                 Grada Ozlja za 2018. godinu 

 



Točka 4. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORIMA  
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Budući da je u članku 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja 
(Službeni glasnik Grada Ozlja 3/14) pogrešno stajalo da izborno Povjerenstvo za provođenje 
izbora za vijeća mjesnih odbora imenuje Gradsko Vijeće Grada Ozlja, a u članku 24. iste 
odluke navedeno je da članove stalnog sastava Povjerenstva imenuje gradonačelnik Grada 
Ozlja, te se u skladu s time predlaže Gradskom Vijeću Grada Ozlja donošenje Odluke kao u 
prijedlogu.  
Rasprava: -- 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova           
                 vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja 
 
 

Točka 5. 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA  

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA OZLJA  
  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Prilikom izrade akta potkrala se jedna pogreška pa bi se promijenila točka 3. zbog hitnosti 
provođenja izbora.  
Točka 3. bi glasila: Ova odluka zbog hitnosti provođenja izbora iz točke jedan stupa na snagu 
prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ozlja. Po Zakonu o lokalnoj 
samoupravi i temeljem čl. 85. Statuta Grada Ozlja sve naše odluke i akti stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u Službenom glasniku. U iznimnim slučajevima iz opravdanih 
razloga možemo to napraviti na ovaj način s obzirom da članovima vijeća MO mandati ističu 
tijekom lipnja, osim MO Ozalj kojem ističe polovicom srpnja. Hitno nam je da što prije 
održimo izbore za vijeće MO. Sa predsjednicom Gradskog izbornog povjerenstva je 
dogovoreno da bi izbori bili 8.7.2018. Upravo zbog poštivanja svih rokova s obzirom da od 
dana raspisivanja izbora zapravo od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora ne 
smije proći manje od 30 i više od 60 dana, moramo to napraviti po hitnom postupku.  

Prema članku 61. 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 
izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo. 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.  
Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četiri godine, a kako su 
posljednji redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja održani 
2014. godine, potrebno je raspisati izbore za novi saziv vijeća mjesnih odbora.  
Člankom 5. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja  
propisano je da izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće Grada Ozlja 
s time da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti 
više od 60 dana.  
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke kao u 
prijedlogu.  
Rasprava: - 



Kristina Bakin Mlačak je kazala da će prihvatiti ovu izmjenu jer su dovedeni pred gotov čin 
ali napomenula je da se izbori provode svake četiri godine i predlaže da se ubuduće 
pravovremeno pristupi provođenju izbora donošenju odluke da ne dolazimo u ovakve hitne 
situacije jer je to zaista nepotrebno.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora           
                 na području Grada Ozlja 
 

 
Točka 6. 

ODLUKA O  PROGRAMU RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM  
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD OZALJ 

 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Danijel Kožar, viši stručni referent za pravne poslove  
Danijel Kožar pozdravio je nazočne i pojasnio točku dnevnog reda.  
Pravni temelj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za Grad Ozalj je  članak 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu /NN 
broj 20/18/ i članka 1. Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  /NN broj 
27/2018/, a isti donosi Gradsko vijeće Grada Ozlja. Nakon usvajanja Programa za njegovu 
provedbu bit će potrebno osigurati proračunska sredstva u svakoj tekućoj godini. Sredstva će 
trebati osigurati za objavu natječaja za zakup i prodaju,  za rad Povjerenstva  za zakup i 
Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, za geodetske izmjere i  
drugo. Sredstva se za sada mogu planirati samo okvirno, jer nadležni ministar još nije donio 
pravilnik o provedbi natječaja. Napominje se da će 65% sredstava ostvarenih od zakupa, 
prodaje, prodaje izravnom pogodbom privremenog korištenja, davanja na korištenje izravnom 
pogodbom poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu RH biti prihod proračuna Grada Ozlja, dok  
25% ide Državi i 10% županiji. Zakon o poljoprivrednom zemljištu /NN broj 20/2018/ 
regulirao je održavanje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta , korištenje, promjenu namjene, te 
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.  Zakon je utvrdio 
da je poljoprivredno zemljište dobro od interesa za Republike Hrvatsku i da ima njezinu 
osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Zakona smatraju se poljoprivredne 
površine koje su po načinu uporabe u katastru upisane kao oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, 
voćnjaci, maslinici, vinogradi, trstici, ribnjaci i močvare kao i drugo zemljište koje se može 
privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Zakon je utvrdio da se poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države raspolaže na temelju Programa raspolaganja zemljištem u vlasništvu 

države /u daljnjem tekstu: Program/. Program donosi Gradsko vijeće za svoje područje uz 
prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva. Prijedlog programa bio je izložen na 
javnom uvidu na Oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada te na isti nisu date primjedbe i 
prigovori. Program, prema članku 30. Zakona ima  propisan sadržaj i to:  - Ukupnu površinu 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države na području Grada,  - Podatke o dosadašnjem 
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada i vrsti 
proizvodnje na istom  - Površine određene za povrat i zamjenu kad nije moguć povrat imovine 
oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - Površine određene za prodaju, 
jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu 
države - Površine određene za zakup - Površine određene za ribnjake - Površine određene za  
zakup zajedničkih  pašnjaka - Površine određene za ostale namjene, odnosno površine koje 
se mogu privesti nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5% 
ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Grad Ozalj u svom Programu 
određuje ograničenje maksimalne površine koja se  može dati u zakup pojedinoj pravnoj ili 
fizičkoj osobi, pa smo odredili površine od 10 ha. U ovaj Program uvrštene su samo one 
zemljišne čestice za koje je utvrđeno nesporno vlasništvo države identično po  katastru i 
gruntovnici, pa će se u postupku  izmjena i dopuna Programa uvrštavati naknadno i druge 
nekretnine koje će udovoljiti uvjetima iz Zakona, odnosno za koje će se kasnije riješiti  



imovinsko – pravni odnosi. Predlaže se Gradskom vijeću usvojiti Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad  Ozalj u predloženom 
tekstu. Napominje se da do dana izrade prijedloga Programa za Gradsko vijeće nismo 
zaprimili Uvjerenje Upravnog tijela županije nadležnog za prostorno uređenje da se prema 
važećem  prostornom planu uređivanja predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog 
područja s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom /P1/ i vrijednom /P2/ 
poljoprivrednom zemljištu, pa predlažemo da se ovlasti nadležni Upravni odjel  da po potrebi 
uskladi podatke iz prijedloga Programa sa podacima iz Uvjerenja. Odbor za poljoprivredu i 
šumarstvo na održanoj sjednici dana 04. lipnja 2018. godine razmatrao je prijedlog Odluke, 
te predlaže Gradskom vijeću donošenje Odluke kao u prijedlogu.  
Rasprava: - 
Boris Guštin je upitao što je sa privatnim poljoprivrednim zemljištima koja imaju svoje 
vlasnike a zapuštena su i zarasla.   
 

Danijel Kožar je odgovorio da to pitanje rješava komunalni redar/poljar.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u           

                 vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ozalj  

  

Točka 7. 
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU 

NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, 
PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA 

NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  

U 2018.GODINI  
  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta prihod su 
državnog proračuna 70% i 30% Grada Ozlja. Sredstva će se koristiti isključivo za 
okrupnjivanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog 
zemljišta. 
Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja 
i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske prihod su državnog proračuna 25%, 10% Karlovačke županije i 65% proračuna 
Grada Ozlja. Sredstva su namijenjena isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere 

zemljišta, za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja 
imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za 
sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za 
podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, 
za program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i 
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja 
zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za 
navodnjavanje, za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za 
program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata 
neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne 
sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa i druge poticajne mjere za unaprjeđenje 
poljoprivrede i akvakulture.  
Prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava ostvarenih od 
zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta, planira se u Proračunu Grada Ozlja za 2018. 
godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn. 
Stupanjem na snagu Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 



izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini prestaje važiti Odluka o utrošku sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo na održanoj 
sjednici dana 04. lipnja 2018. godine razmatrao je prijedlog Odluke, te predlaže Gradskom 
vijeću donošenje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za           
                 promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava  ostvarenih od  
                 zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i  
                 davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u  
                 2018.godini  

  
Točka 8. 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI  
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO     
Odbor za poljoprivredu Grada Ozlja na sastanku održanom 17.svibnja 2018.godine u 
Program predlaže unošenje  dopune kojom se regulira ukupan iznos koji je predviđen u 
Proračunu za poljoprivredu, po mjerama. Radi se o uvođenju gornje granice za korištenje 
sredstava po svakoj grupi potpora, kako bi se osiguralo ravnomjerno trošenje sredstava 
namijenjenih potporama u poljoprivredi tijekom cijele godine. Također, unosi se opis 
prioriteta kojim se pobliže pojašnjavaju ciljevi Programa i nastojanje Grada Ozlja da se 
potporama potakne interesno povezivanje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača te 
povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo na 
održanoj sjednici dana 04. lipnja 2018. godine razmatrao je prijedlog II. Izmjena i dopuna 
Programa, te predlaže Gradskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Programa kao u 
prijedlogu.  
Rasprava: - 
Stjepan Bakarić je kazao da se treba poticati i druga mehanizacija. Kupuju se većinom samo 
malčeri koji nisu za biljnu proizvodnju. Oni su samo za čišćenje i ne treba u jednom selu biti 
6 malčera. Znači, trebaju se uzimati strojevi namijenjeni za biljnu proizvodnju.  
 
Gradonačelnica je kazala da ćemo ovu Odluku mijenjati još pred kraj godine a za sljedeću 

godinu značajnije jer je evidentno da je najveći interes za malčere. Počeli smo si postavljati 
pitanje koju Grad korist ima od toga što imamo sad na terenu toliko malčera. Budući da su 
nam ove potpore pod lupom Ministarstva poljoprivrede sad ne možemo ići u značajnije 
izmjene jer bi u neravnopravni položaj stavili one koji su predali zahtjeve na početku godine 
u odnosu na ove koji se sad javljaju. Zato smo sad napravili ovu jednu mjeru koja neće 
isprovocirati prigovor i odbijanje Ministarstva poljoprivrede. Sviđa joj se ovaj prijedlog da se o 
tome ubuduće vodi računa jer moramo se preispitati što smo htjeli s tom mjerom postići, koji 
je cilj mjere, a to je da treba razvijati i poticati poljoprivrednu proizvodnju i strojeve za tu 
namjenu. Od ovih kupljenih malčera bi itekako trebalo biti vidljivo na terenu što se postiglo. 
Odlična je sugestija da treba odrediti vrstu mehanizacije.  
 
Lidija Bošnjak je kazala da Odbor za poljoprivredu ima posebnu komisiju za mehanizaciju 
koja pregledava zahtjeve i izlazi na teren. Sastajat će se jedanput u tri mjeseca i pojačat će 
kontrole na terenu.  
 
Kristina Bakin Mlačak je pohvalila ove izmjene zbog samog uvoda da se odredi što je 
zapravo cilj ovih potpora. Kazala je da se jako razveselila kad je vidjela da je cilj potpora 
povezivanje poljoprivrednih proizvođača, od zajedničke mehanizacije ali to treba ići kroz 



vrijeme do zajedničkog plasiranja proizvoda bilo u centre, bilo u turizam bilo u neke druge 
svrhe. Na taj način će se jedino potaknuti proizvodnja. Potrebno je vrijeme da to zaživi jer niti 
imamo ljudi ni mehanizacije a najteži zadatak je povezati ljude u nekadašnje zadruge.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donose se II. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na             
                 području Grada Ozlja za 2018. godinu 
 

 
Točka 9. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE   

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
S obzirom da su se prilikom provedbe postupaka jednostavne nabave pojavile potrebe za 
korištenjem određenih instituta i odredbi iz Zakona o javnoj nabavi, a koji se odnose na 
provođenje i praćenje postupaka jednostavne nabave, potrebno je pristupiti izmjenama 
postojećeg Pravilnika, kako bi se ove mogućnosti u istome predvidjele. Predviđeni su dodatni 
obrasci priloga Pravilnika radi boljeg i lakšeg praćenja i planiranja nabava po Odsjecima te 
su točno definirani obveznici praćenja pojedinih postupaka jednostavne nabave.   
Ujedno je izmjenom Pravilnika obuhvaćen dio koji se mijenja radi usklađenja sa 
Procedurama zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Gradu Ozlju.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 

Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi       
                 postupaka jednostavne nabave 
 
Pauza 10 minuta. (18,20) sati. 
Nastavak sjednice u 18,30 sati. 

 
Točka 10. 

ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA 
  

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

Temelj za donošenje ove Odluke je članak 33. Statuta Grada Ozlja temeljem kojeg Gradsko 
Vijeće 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. Članak 41. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), propisuje: „Ako se turistička zajednica područja 
osniva za područje na kojem već postoji osnovana jedna ili više turističkih zajednica općina, 
gradova ili mjesta, dužne su po dobivenoj suglasnosti iz članka 5. ovog Zakona, donijeti 
odluku o prestanku turističke zajednice općine, grada ili mjesta s danom upisa turističke 
zajednice područja u Upisnik turističkih zajednica“. Stavkom 5. citiranog članka propisano je 
da inicijativu za osnivanje turističke zajednice područja mogu dati gradonačelnici ili općinski 
načelnici i mjesni odbori, već osnovane turističke zajednice općina, gradova ili mjesta i 
turističke zajednice županija. Turistička zajednica Karlovačke županije pokrenula je 
inicijativu za osnivanje zajedničke Turističke zajednice za Grad Ozalj i Općine Žakanje, 
Kamanje, Ribnik, Draganić i Lasinju. Tim povodom Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke 
županije inicirao je sastanak na kojem su dogovoreni daljnji koraci potrebni za osnivanje 
Turističke zajednice područja. Odbor za turizam na održanoj sjednici dana 04. lipnja 2018. 
godine razmatrao je prijedlog Odluke, te predlaže Gradskom vijeću donošenje Odluke kao u 
prijedlogu. 



Rasprava: -  

Kristina Bakin Mlačak je kazala da bi joj bilo drago da se to pokrene i jednog dana to zaživi 
u punom mahu. Područje Karlovačke županije i naročito područje Ozlja nije predviđeno za 
proizvodnju i industriju. Moramo se okretati novim granama a to su očito poljoprivreda i 
turizam. Mi imamo resurse, rijeke Kupu i Dobru i imamo povijest. Treba osmisliti dobar 
program i ponuditi dobar boravak. Za turiste treba jaki angažman ove TZ, te se možda sa 
zajedničkim snagama povezivanjem ovog područja može dosta toga postići i očekuje da će to 
zaživiti. Znatna sredstva dajemo i u turizam, a povrat tih sredstava u Proračun iz turizma ne 
vidimo, tako da je bit svega da ako i dajemo potporu u određenu granu da se to reflektira i da 
se to vrati natrag u proračun.  
Gradonačelnica je kazala da joj je drago da se komentira na ovaj način i da svi misle da je to 
dobar smjer i da će takvo organiziranje u budućnosti dati još bolje rezultate. Komentirala je 
konstataciju da se ne vidi povrat sredstava u proračunu i s tim se može složiti ali nije niti 
nužno i vjerojatno još neko vrijeme nećemo kroz proračun direktno vidjeti taj novac. Pitanje 

je da li ćemo ikada vidjeti direktan povrat jer ono što proračun ulaže to je ulaganje na 
jednom širokom planu, i u kulturu i u OPG-ove, u promociju grada da bi nam došli neki novi 
ljudi, neki gosti. Nikada ga nećemo biti u stanju izračunati. Osjetit ćemo ga preko toga koliko 
je porastao promet ugostiteljima, preko broja dolazaka i porasta noćenja, ali financijski je 
vrlo teško izraziti kao direktan povrat. Svi koji su na bilo koji način naslonjeni na turizam  
itekako osjećaju dosadašnje aktivnosti i dosadašnja ulaganja.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o osnivanju Turističke zajednice područja 

 
Točka 11. 

ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU GRADA OZLJA 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova te institucija u funkciji zaštite i 
spašavanje od 2018. do 2020. godine, KLASA: 001-02/17-01/1, URBROJ: 511-01-142-17-
22, od 30. ožujka 2017.godine utvrđen je opći cilj – održati i jačati javnu sigurnost. Sigurnost 
života i imovine jedan je od bitnih čimbenika kvalitete života stanovnika, što je moguće jedino 
uz zajedničko planiranje i usmjereno društveno djelovanje. Stoga je nužno koordinirano 
djelovanje svih javnih službi, državnih i drugih institucija, organizacija civilnog društva i 
pojedinaca u tom pravcu. Uloga i ciljevi lokalne samouprave i Povjerenstva za prevenciju su: 
aktivno sudjelovanje u prevenciji, svijest da su svi problemi savladivi samo uz zajedničko 
zalaganje, smanjenje uzroka kriminaliteta, stavljanje odgovornosti u javnom životu u prvi 

plan, podizanje opće i subjektivne sigurnosti građana, približavanje policije građanima kroz 
rad Povjerenstva, suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciji djece maloljetnih i mlađih 
punoljetnih osoba, suzbijanje zlouporaba opojnih droga, koordinacija aktivnosti različitih 
službi, ustanova, udruga i skupina građana. Kako bi održala povoljno stanje sigurnosti, 
policija inicira osnivanje i aktivno sudjeluje u radu Vijeća za prevenciju na razini jedinica 
lokalne i područne samouprave u svrhu pronalaska najboljih rješenja.   
Vijeće čine čelni ljudi institucija te tijela i udruga u Gradu Ozlju iz predmetnog područja, 
kako bi se svaki sigurnosni problem mogao kvalitetnije sagledati, te kako bi se mogle 
uspješnije provoditi primjerene aktivnosti u njihovom rješavanju. Za svako društvo 
ekonomičnije je zajednički raditi na prevenciji različitih problema nego kasnije rješavati 
otklanjanje štetnih posljedica koje su oni izazvali.   
Predložila je 14. člana – ravnateljicu Doma zdravlja Ozalj, gospođu Nadu Diković 
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke kao u 
prijedlogu.  
Rasprava: - 
Kristina Bakin Mlačak je predložila da vijeće zove ako nema zakonske zapreke „Vijeće za 
preventivne aktivnosti Grada Ozlja“  



Lidija Bošnjak je odgovorila da je naziv vijeće predložen prema uputi policijske postaje Ozalj 
i po uzoru na neke druge JLS.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Ozlja 
 
 

Točka 12. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA OZLJA  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Člankom 117. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi  (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17, 130/17) propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

dužne osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno ovom Zakonu i 
posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem 
području (za troškove stanovanja), a st. 5. da jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga 
stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno ovim Zakonom, na 
način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana 
sredstva. Dječji vrtić Zvončić Ozalj dostavio je dvije zamolbe za oslobađanje plaćanja troškova 
smještaja u vrtiću, i to za Laru i Niku Štokan, te zamolbu za oslobađanje plaćanja troškova u 
kraćem programu odgojno-obrazovnog rada s djecom od navršene treće godine života do 
polaska u osnovnu školu, za Isabellu Dasović. Krunoslav Štokan, čije su djevojčice upisane u 
redovni program vrtića, sa danom 02.05.2018. godine, izvanredno radi smrti majke, dostavio 
je vrtiću zamolbu da ga se potpunosti oslobodi plaćanja naknade za smještaj djevojčica zbog 
teške situacije i nemogućnosti plaćanja iste. Komisija za upis djece u pedagošku godinu 
2018./2019 predložila je da se Isabella Dasović upiše u kraći program odgojno obrazovnog 
rada s djecom od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, budući da je ista 
boravila u vrtiću mali broj dana. Kako Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja ne predviđa 
navedene slučajeve oslobađanja plaćanja naknade za redovni i za kraći program, potrebno je 
predmetnu Odluku izmijeniti. Odbor za društvene djelatnosti na održanoj sjednici dana 04. 
lipnja 2018. godine razmatrao je prijedlog Odluke, te predlaže Gradskom vijeću donošenje 
Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi            
                 Grada Ozlja 

 
 

Točka 13. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ 

OZALJ ZA PEDAGOŠKU  2018./2019. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Novosel – ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 
Vesna Novosel obrazložila je točku dnevnog reda.  
Kazala je da se ovim zaključkom daje suglasnost za upis djece u Dječji vrtić Zvončić Ozalj 
prema Odluci Upravnog vijeća o prijedlogu upisa djece od 10. svibnja 2018. godine prema 
kojoj bi u pedagoškoj 2018./2019. godini s područja Grada Ozlja bilo ukupno upisano 171 
dijete.  
Rasprava: - 
Kristina Bakin Mlačak je kazala da nije zadovoljna što sva djeca nisu dobila mjesto u vrtiću. 
Nije to jedini slučaj u Hrvatskoj da ostanu djeca neupisana, nije Grad Ozalj po tome jedini ali 
ima i gradova gdje nema neupisane djece. Ovih 7 djece koja ne ispunjavaju starosne uvjete ili 
je jedan roditelj nije zaposlen to nema nikakve šanse do sljedeće pedagoške godine da se 



upišu. Smatra da sva djeca moraju ići u vrtić i proći proces socijalizacije. Predlaže da Grad 
Ozalj sufinancira boravak te djece u obrtu za čuvanje djece ali isto tako da ih motivira i 
potakne da to radi barem privremeno jer smatra da će radovi na završetku vrtića biti čim 
prije gotovi i da sljedeće godine nećemo imati ni listu čekanja i da će sva djeca sa našeg 
područja dobiti vrtić.    
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upis djece u Dječji vrtić           
                 Zvončić Ozalj za pedagošku  2018./2019. godinu  
  
  

Točka 14. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA 
ZVONČIĆ OZALJ 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Novosel – ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 
Vesna Novosel obrazložila je točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i           
                 dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg                     
                 vrtića Zvončić Ozalj 

 
 

Točka 15. 

ODLUKA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA MAKADAMSKIH 
CESTA NA PODRUČJU GRADA OZLJA  

  
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.  
Navodi da prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalne djelatnosti se mogu 
obavljati putem trgovačkog društva koje je osnovala JLS, putem koncesije i putem ugovora. 
Prema Odluci o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za 
povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 
5/15) kao komunalne djelatnosti koje se povjeravaju pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju 
pisanog ugovora utvrđene su: održavanje asfaltnih površina, održavanje makadamskih cesta, 

održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, održavanje javne rasvjete, preuzimanje i 
prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske 
medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije te održavanje groblja i ukop 
pokojnika. Istom Odlukom propisano je da se javni natječaj provodi u slučaju da ukupna 
godišnja planirana vrijednost troškova komunalne djelatnosti iznosi 200.000,00 kn ili više 
bez PDV-a. Temeljem Odluke Gradonačelnice o objavi javnog natječaja za povjeravanje 
komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na području Grada Ozlja imenovano je  
stručno povjerenstvo, koje je izvršilo pripremu dokumentacije, objavilo javni natječaj i 
otvorilo i pregledalo pristigle ponude – GM – PRIJEVOZ, Arkada d.o.o. i Niskogradnja d.o.o.  
Prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su sve pristigle ponude valjane. Ponuda 
ponuditelja GM – PRIJEVOZ je prema kriteriju najniže ponuđene cijene najpovoljnija. Odbor 
za komunalne djelatnosti i imovinu na održanoj sjednici dana 04. lipnja 2018. godine 
razmatrao je prijedlog Odluke, te predlaže Gradskom vijeću donošenje Odluke kao u 
prijedlogu. 
Rasprava:  
Kristina Bakin Mlačak je predložila da se napravi informatizacija, odnosno katastar 
nerazvrstanih cesta radi praćenja stanja ulaganja za nerazvrstane ceste, tzv. GIS sustav. 



Druga stavka je uređenje šumskih puteva na našem području za brze i hitne intervencije na 
licu mjesta. Da se to poveže sa izvođačima radova.  
Vesna Cvijak je kazala što se tiče katastra nerazvrstanih cesta prije tri godine smo donijeli 
izmjenu i dopunu Odluke o našim nerazvrstanim cestama gdje je sastavni dio odluke baza 
naših nerazvrstanih cesta koja je vađena iz popularnog GIS-a i gdje su upisane i ucrtane u 
interaktivnu mapu sve naše nerazvrstane ceste, a koje su razvrstane po kategorijama:  
makadamske, asfaltne i poljski putovi. Šumske puteve nismo još za sada ali nam je u planu. 
Sve su snimljene kamerom sa 360 stupnjeva tako da mi možemo iz ureda bilo koju cestu u 
bilo kojem trenutku pogledati u onom stanju u kojem je bila kad je bila snimana ali nam to 
puno znači kad stranka dođe pa se na nešto žali. Onda mi otvorimo odmah na ekranu taj dio 
ceste i svi zajedno konstatiramo u čemu je problem. Što se tiče praćenja stanja imamo u 
našem GIS sustavu još jedan dodatni modul, a to su komentari gdje mi i naš komunalni 
redar obilaskom i direktno u sustav prilažemo slike, komentare i sl. Trenutno je to sustav 
samo za našu gradsku upravu i djelatnike. Ideja nam je da ga proširimo kao javni modul gdje 

bi bilo tko mogao pristupiti toj aplikaciji i javiti neku hitnu intervenciju. Naravno da naši 
koncesionari imaju dežurstva od 0-24 kod hitnih situacija; oni su uvijek na raspolaganju,  
imamo kontakt brojeve.    
Gradonačelnica je kazala da je očito da nemamo svi informaciju da Grad Ozalj ima već preko 
tri godine jedan vrlo vrijedan alat, pa je predložila za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća da se 
napravi prezentacija kako se koristi GIS aplikacija.  
 
Gordana Basar je napustila sjednicu u 19,08 sati 
Vratila se u 19,09 sati 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja           

                 makadamskih cesta na području Grada Ozlja  

  

Točka 16. 
ODLUKA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA 

NA PODRUČJU GRADA OZLJA 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.  
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalne djelatnosti se mogu obavljati putem 
trgovačkog društva koje je osnovala JLS, putem koncesije i putem ugovora. Obzirom da je 
trgovačko društvo u vlasništvu Grada registrirano i za obavljanje održavanja javnih površina, 
Državni ured za reviziju je u svom Nalazu o obavljenoj financijskoj reviziji Grada za 
2016.godinu, predložio povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih 
površina trgovačkom društvu AZELIJA EKO d.o.o. OZALJ kako bi ono i ostvarivalo prihode 
od tih djelatnosti. Upravo iz tih razloga sa danom 31. prosinca 2017.godine ukinut je Vlastiti 
pogon Grada Ozlja koji je do tada obavljao komunalne poslove održavanja javnih površina 
zapošljavanjem osoba kroz mjeru javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Grad 
Ozalj se očitovao Državnom uredu za reviziju da će komunalne poslove održavanja javnih 
površina povjeriti trgovačkom društvu Azelija EKO d.o.o. OZALJ najkasnije do 01. srpnja 
2018. godine. U Ugovoru o povjeravanju poslova održavanja javnih površina bit će navedeno 
koje su javne zelene i javne prometne površine obuhvaćene Programom održavanja 
komunalne infrastrukture (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 8/17 i 3/18). Vrijednost 
pojedinih radova u Programu utvrđena je na temelju potrebnih količina i prosječnih cijena 
takvih radova iz ranijih godina. Odbor za komunalne poslove i imovinu na održanoj sjednici 
dana 04. lipnja 2018. godine razmatrao je prijedlog Odluke, te predlaže Gradskom vijeću 
donošenje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 



Zaključak: Donosi se Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javnih           

                 površina na području Grada Ozlja 
 
 

Točka 17. 
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU 
POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM 

ŽIVOTINJAMA 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove  
Vesna Cvijak pojasnila je točku dnevnog reda.  
Postojeća Odluka o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa neupisanim psima i 
izgubljenim životinjama (SGGO br. 14/10) donesena je na temelju članka 58. stavak 4. 

Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 135/06) te propisuje uvjete i način držanja 
kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa 
te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. U međuvremenu je stupio na 
snagu novi Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17, u daljnjem tekstu: Zakon) 
koji donosi niz promjena u smislu obveza jedinica lokalne samouprave stoga je radi 
usklađivanja sa Zakonom potrebno donijeti novu Odluku. Novi Zakon obvezuje 
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave da općim aktima propišu: 
- način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa (na temelju     
  čl. 49. st. 4.) 
- uvjete i način držanja kućnih ljubimaca (na temelju čl. 51. st. 5.) 
- način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama (na temelju čl. 62. st. 5.) 
- nadzor nad provedbom (na temelju čl. 75. st. 3.) 
- novčane kazne (na temelju čl. 84. st. 1.). 
Istim Zakonom na temelju čl. 62. st. 6. dana je mogućnost propisivanja trajne sterilizacije 
kao obveznog načina kontrole razmnožavanja, te čl. 7. st. 2. obveza pružanja pomoći 
životinji. Prijedlogom Odluke uređuju se uvjeti i način kretanja kućnih ljubimaca po javnim 
površinama, uvjeti i način kretanja kućnih ljubimaca u objektima i na površinama javne 
namjene te se građani obvezuju na odgovorno držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na 
način koji ne ugrožava život i zdravlje drugih građana i životinja. Zakonom o veterinarstvu 
(„Narodne novine“ br. 82/13 i 48/13), određeno je da svi psi moraju biti označeni na način 
propisan Pravilnikom o označavanju pasa („Narodne novine“ br.72/10). Pravilnikom o 
opasnim psima („Narodne novine“ br. 26/05) utvrđuju se opasni psi i način postupanja s 
njima. Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski 
servisi („Narodne novine“ br. 110/04, 121/04 i 29/05) propisuju se uvjeti kojima moraju 
udovoljavati skloništa za životinje s obzirom na smještaj, način izgradnje, opremu, način 
rada i veterinarsko-zdravstveni red. Odbor za komunalne poslove i imovinu na održanoj 
sjednici dana 04. lipnja 2018. godine razmatrao je prijedlog Odluke, te predlaže Gradskom 
vijeću donošenje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Andrija Latin je pozdravio sprovođenje Zakona u koji bi „ukrotio“ ljude koji se ne pridržavaju 
obaveza. Predložio je uvođenje novčanih kazni za neodgovorne vlasnike jer bez novčanih 
kazni mišljenja je da se neće uvesti reda.  
Kristina Bakin Mlačak je predložila kad već grad ima uvid u registar čipiranih pasa da se 
uputi jedna preventivna mjera prema građanima, odnosno uputi dopis prema građanima da 
će se početi sankcionirati i uputiti ih gdje mogu pročitati uvjete o držanju kućnih ljubimaca.   
Gradonačelnica je kazala da će Gradska uprava napraviti dopis građanima za oglasnu ploču 
po mjesnim odborima.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu            

                 postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim  

                 životinjama  

Točka 18. 



ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O OSNIVANJU 

PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Danijel Kožar – viši stručni referent za pravne poslove  
Danijel Kožar pojasnio je točku dnevnog reda.  
Tvrtka Plinacro d.o.o. iz Zagreba dostavila je nacrt Ugovora o osnivanju prava stvarne 
služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja, a kojim bi se ugovorom de facto 
reugovorio prethodno zaključeni ugovor o korištenju cestovnog zemljišta od 
10.10.2005.godine.    Zaključenjem navedenog Ugovora vlasnik zemljišta Grad Ozalj dopušta 
osnivanje prava služnosti ukopavanja i održavanja povlasnog cjevovoda Magistralnog 
plinovoda Pula – Karlovac DN 500/75 na nekretninama u k.o. Pokupje ( k.č.br. 813), k.o. 
Jaškovo ( k.č.br. 1537, 1540, 1544 i 1487 ), te u k.o. Tomašnica ( k.č.br. 2858, 2842/2, 
2841, 2925, 2923, 2929 i 2915), prema priloženim kopijama katastarskog plana s ucrtanom 

trasom magistralnog plinovoda i pojasom služnosti 5+5 m.  U članku 4. Zakona o uređivanju 
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ( Narodne Novine br. 
80/11), regulirano je oslobađanje plaćanja naknade za pravo služnosti koje se osniva ovim 
ugovorom. Odbor za komunalne poslove i imovinu na održanoj sjednici dana 04. lipnja 2018. 
godine razmatrao je prijedlog Odluke, te predlaže Gradskom vijeću donošenje Odluke kao u 
prijedlogu. 
 
Biserka Vranić napustila sjednicu u 19,32 sati 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o           

                 osnivanju prava stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja  

Točka 19. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O FINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA 
I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE 

S PODRUČJA GRADA OZLJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.  
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.  
Budući da Odlukom o financiranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih 
sredstava za učenike osnovne škole s područja grada Ozlja u školskoj godini 2018./2019. 
(Službeni glasnik 8/17) nije bila predviđena mogućnost financiranja nabave udžbenika i 

pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike s prebivalištem na području grada 
Ozlja koji ne pohađaju OŠ Slava Raškaj Ozalj predmetnu Odluku potrebno je izmijeniti.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 

Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju nabave  

                  udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike  
                  osnovne škole s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2018./2019.  
 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na 
sudjelovanju u radu sjednice, te je rad sjednice završen u 19,43 sati.  
KLASA: 021-05/18-01/05 
URBROJ: 2133/05-01-18-3 

 
ZAPISNIČAR: 
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