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 ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 15. rujna 2015. godine s početkom u 16,00 sati 

 
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica Benković, Josip Broz, Ivan  
                                 Čupor, Boris Guštin, Mirjana Marković, Ivana Tomak Marković, 
                                 Dubravka Sučec, Irena Šimunić, Jasminka Tkalac, Biserka Vranić,  
                                 Branko Zoretić, Josip Žapčić 
ODSUTNI: Zlatko Starešinčić  
NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić, 
 -     Nada Diković – zamjenica gradonačelnice  
 -     Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

- Sanja Mikšić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti  
- Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije  
- Toni Šarić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte  
- Vladimir Žakula - stručni suradnik za komunalne poslove  
- Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove  
- Branka Malić – stručni suradnik za opće poslove i informatizaciju 
- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o. 
- Zdenka Stupić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj 
- Stjepan Bezjak – kustos Zavičajnog muzeja Ozalj  
- Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  
- predstavnici sredstava javnog informiranja,  

ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 16,00 sati  
 

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Stjepan Basar, predsjednik Gradskog vijeća. 
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 13 vijećnika, te da sjednica može započeti. Kazao 
je da podnosi ostavku na mjesto predsjednika Gradskog vijeća i da svoj rad nastavlja kao gradski 
vijećnik. Zahvalio se na dosadašnjem radu i suradnji, te zamolio prvu potpredsjednicu Gradskog vijeća 
gospođu Jasminku Tkalac da nastavi voditi sjednicu.  

Gospođa Tkalac je predložila dopunu dnevnog reda sa točkama koje su podijeljene vijećnicima.  
Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.  
 

D N E V N I    R E D 
 

 
1. Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća 

Grada Ozlja, 
2. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja, 
3. Aktualni sat 
4. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća 
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. god. 
6. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. god. 
7. II. izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2015. god.   
8. Odluka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture  

u 2015. god. 
9. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. god. 
10. Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. god. 
11. Odluka o izmjeni i dopuni na Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2015. god.  
12. II. izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu – Gradska Knjižnica i čitaonica Ivana 

Belostenca Ozalj  
13. II. izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu – Zavičajni muzej Ozalj  
14. Dječji vrtić Zvončić Ozalj:  

a) Godišnje izvješće o radu za pedagošku god. 2014./15.god. 
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku 2015./16. god. 
c) Kurikulum Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku 2015./16. god. 
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15.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za  
     zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i  
     naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju  
16. Zaključak o osnivanju svojstva javnog dobra na kč.br. 4269/3 i kč.br. 4269/5  k.o. Prekrižje 
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja 
18. Odluka o razrješenju ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj (konvalidacija odluke donesene na  
      telefonskoj 7. Sjednici Gradskog vijeća dana 26. ožujka 2014. god.) 
19. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj (konvalidacija  
      odluke donesene na telefonskoj 7. Sjednici Gradskog vijeća dana 26. ožujka 2014. god.) 
 20. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja  
       Ozalj (konvalidacija odluke donesene na telefonskoj 7. Sjednici Gradskog vijeća dana 26.  
       ožujka 2014. god.) 
21. Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
      (konvalidacija odluke donesene na telefonskoj 11. Sjednici Gradskog vijeća dana 17. rujna   
      2014. god.) 
22. Rješenje o imenovanju Lidije Bošnjak kao predstavnice Grada Ozlja u LAG Vallis Colapis  
      (konvalidacija odluke donesene na telefonskoj 16. sjednici Gradskog vijeća dana 28. travnja     
      2015. god.)   
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  
      namještenika Grada Ozlja (konvalidacija odluke donesene na telefonskoj 16. sjednici  
      Gradskog vijeća dana 28. Travnja 2015.)   
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  
      namještenika Grada Ozlja 
25. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2015. Godinu  
26. Odluka o isplati sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda 
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koje će Grad  
      Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem koncesije, te uvjeti i mjerila za  
      prikupljanje ponuda 
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje će Grad  
      Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem ugovora, te utvrđivanja uvjeta i  
      mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja 
29. Izmjena Socijalnog programa Grada Ozlja za 2015. Godinu 
30. Zaključak o prijedlogu za kandidaturu za suce porotnike Općinskog suda u Karlovcu 
31. Zaključak o prihvaćanju prijedloga poduzeća „Azelija eko“ d.o.o. za dodjelu financijske potpore  
      za investicijsko ulaganje. 

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. 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ČINJENICE PODNOŠENJA OSTAVKE NA DUŽNOST  

PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

  
Zaključak: Donosi se Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost  
                 predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja.  
 
Prva potpredsjednica Gradskog vijeća Jasminka Tkalac je predložila pauzu od 10 minuta kako bi 
se sastao Odbor za izbor i imenovanje i donio prijedlog o novom predsjedniku Gradskog vijeća.  
 
Sjednici se pridružio Branko Benković u 16,16 sati. 
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Točka 2. 
ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Dubravka Sučec kazala je da se sastao Odbor za izbor i  
imenovanje koji je imao jednog kandidata, te predlaže Gradskom vijeću da predsjednik Gradskog 
vijeća bude Josip Žapčić.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za   
Zaključak:  Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja bira se JOSIP ŽAPČIĆ, iz Ozlja, Lović  
                     Prekriški 35. 
 
Sjednicu napustio Stjepan Basar u 16,25 sati. 

Točka 3. 
AKTUALNI SAT 

 
Mirjana Marković pozdravila je nazočne. Postavila je pitanje u kojoj je fazi izgradnja mosta u Gornjem 
Pokupju. Kazala je da je županijska cesta prema Svetičkom Hrašću očišćena, ali ne i ona prema 
Ribniku. Ljudi su odradili čišćenje uz prometnicu prema obavijesti koju je grad slao ali ŽUC nije 
odradio svoj dio posla. Postavila je pitanje direktoru Komunalnog vezano za radove na Opari. Koji su to 
radovi i što se tamo radi.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je pozdravila nazočne. Kazala je da je gradska uprava poslala  
dopis nadležnim ustanovama gdje smo ukazali na konkretne gubitke gospodarstva vezano za most u 
Pokupju i čekaju se povratne informacije. Dobili smo usmeni odgovor da se kani raspisati natječaj. Što 
se tiče čišćenja raslinja uz ceste, mi smo svoj dio odradili, sada je red na ŽUC-u da odradi svoj dio.  
 
Direktor Komunalnog Zlatko Gojmerac odgovorio je da je u tijeku spajanje bunara na vodoopskrbni 
sustav. Planirano je da radovi završe u roku dva tjedna. Početkom travnja je planirano da taj novi 
zdenac bude u funkciji jer bi se povećao kapacitet na 20l u sekundi. Biti će potrebno napraviti 
rekonstrukciju cjevovoda.  
 
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Uputila je pitanje gradonačelnici hoće li ove godine Grad Ozalj 
sufinancirati prijevoz učenika osnovne škole i do kuda je došlo rješavanje problema autobusnog 
stajališta u Malom Erjavcu. 
 
Gradonačelnica je odgovorila da će Grad Ozalj i ove godine sufinancirati prijevoz učenika osnovne 
škole na isti način kao i prošle godine. Stajalište u Malom Erjavcu je jako zahtjevno jer je na državnoj 
cesti, ali biti će riješeno.  
 
Boris Guštin je pozdravio nazočne. Kazao je da je na cesti prema Kamanju zatvorena cesta jednim 
kolničkim trakom zbog klizišta i upitao tko je nadležan za tu cestu.  
 
Gradonačelnica je odgovorila da narečena cesta nije u našoj ingerenciji ali nas to ne opravdava da ne 
brinemo o tom problemu. U Hrvatskim Željeznicama su rekli da će vlak voziti u naredna dva tjedna.   
 
Ivana Tomak Marković je pozdravila nazočne. Upitala je kada će biti bilo kakva sanacija ceste prema 
Boševcima i u čijoj su nadležnosti autobusna stajališta i nadstrešnice po mjesnim odborima. Nadalje, 
upitala je vezano za prošlogodišnje putovanje u Ameriku, koja je svrha tog putovanja i da li je Ozalj 
dobio nešto od te posjete.   
 
Vesna Cvijak je odgovorila da su nadstrešnice u nadležnosti Grada Ozlja. Sanira se preko mjesnog 
odbora ili komunalnog redara po zahtjevu mjesnog odbora. Zamisao je bila da se nabave tipske, 
jednake nadstrešnice ali trenutno za to nema sredstava.  
Gradonačelnica je odgovorila da je cesta prema Boševcima u nadležnosti ŽUC-a, a što se tiče puta u 
Ameriku, ono što smo dobili i što je rezultat takvog izlaska van je promocija koja je dugoročna i šira od 
onog što se kroz brojku može izraziti.  
 
Jasminka Tkalac je upitala gradonačelnicu da li je itko prijavio nešto vezano za zgradu Ozljanke.  
Upitala je pročelnicu što su novi djelatnici gradske uprave napravili u ova tri mjeseca od kada su 
zaposleni u gradskoj upravi.    
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Gradonačelnica je odgovorila da je razgovarala sa g. Galićem, vlasnikom Ozljanke. Nakon razgovora 
došla je ponuda g. Galića u kojoj je navedena nerealna cijena. Pokrenuli smo prigovor i očekujemo 
odgovor na prigovor o cijeni.  
 
Lidija Bošnjak je odgovorila da se službenici primaju na probni rok od 3 mjeseca. Ovisno o naravi 
posla mišljenja je da je rok od tri mjeseca prekratak da bi se vidjeli postignuti rezultati djelatnika.  
Sanja Mikšić je morala odraditi puno zaostataka i mijenjati razne odluke. Kristina Kožar Perez je 
pripremala prijedlog rebalansa i odradila puno posla u svom Odsjeku. Toni Šarić je radio na pripremi 
projekta za nabavu električnih bicikala i dva natječaja za obnovu Etno parka i prikupljao podatke za 
gospodarsku zonu. On je nadležan i za gospodarstvo ne samo za projekte. Vladimir Žakula je osim 
svog posla nastavio i posao voditeljice odsjeka koja je trenutno na porodiljnom.   
 
Sjednicu napustili Zlatko Gojmerac i Toni Šarić u 16,57 sati. 
 

Točka 4. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 za   
Zaključak:  Usvaja se Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja 
   

Točka 5. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GOD. 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Pročelnica JUO, Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. U prvoj polovici 2015. godine ukupni 
prihodi ostvareni su u iznosu od 6.633.561,52 kn što u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu 
predstavlja izvršenje od 29,55%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni 
prihodi bilježe smanjenje od 11,10%. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.408.690,22 kn što 
čini 44,12% godišnjeg plana za 2015. godinu a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu 
od 6.237.198,18 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 3.171.492,04 
kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni rashodi bilježe povećanje od 
49,21%. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i ukupnih rashoda, odnosno manjak prihoda 
Proračuna Grada Ozlja ostvaren u prvoj polovici 2015. godine iznosi 2.775.128,70 kn. Razlika između 
ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, odnosno manjak prihoda Proračuna 
Grada Ozlja ostvaren u prvoj polovini 2015. godine, iznosi 165.072,97 kn.  
 
Biserka Vranić napustila sjednicu u 17,01 sati 
Rasprava:  - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 ZA.  
Zaključak: Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2015.  
                 godinu.              
 

Točka 6. 
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2015.GOD. 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:   Gradonačelnica 
Rasprava:  - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 ZA.  
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje  
                 od 01.01.-30.06.2015. god. 

 
Točka 7. 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GOD. 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
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Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Obzirom na činjenicu da se je u 2015. Godini ukazala 
potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja novih 
aktivnosti i projekata, predlažu se II izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2015. Godinu. 
Prijedlogom II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2015. Godinu planirani iznos prihoda se 
uvećava za 5,93%, odnosno za iznos 1.331.110,00 kn te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 
23.779.110,00 kn. Iznos rashoda planiran u II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 
2015. Godinu uvećava se za 5,42% odnosno za iznos od 1.155.110,00 kn te se ukupni iznos rashoda 
predlaže u iznosu od 22.479.353,26 kn. Izdaci se planiraju u iznosu od 4.518.000,00 kn. Sukladno 
navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose 26.997.353,26 kn.   
 
Biserka Vranić vratila se na sjednicu u 17,05 sati 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja  
                 za 2015. god.  
 

Točka 8. 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA IZGRADNJE GRAĐEVINA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GOD. 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:   Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.   
Rasprava:  
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Mišljenja je da je Kolodvorska ulica napravljena vrlo površno i 
da se na takvim velikim investicijama i kapitalnim projektima u gradu Ozlju ne bi trebalo štedjeti, već 
napraviti posao kvalitetno makar to koštalo i više. 
  
Gradonačelnica je odgovorila da se slaže sa konstatacijom da na velikim projektima ne treba štedjeti. 
Odabir je bio da se napravi što je više moguće i sve je napravljeno po građevinskoj dozvoli. Pristupi 
prema kućama su rađeni jedan po jedan. Mišljenja je da dio ceste od Gradske Knjižnice na dalje ne bi 
trebali još dirati jer ostaje problem privatne kuće preko Doma zdravlja.   
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje građevina i uređaja  
                 komunalne infrastrukture u 2015. god.  
 

Točka 9. 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2015. GOD. 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:   Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne  

            infrastrukture u 2015. god. 
  

Točka 10. 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA  

ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2015. GOD. 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog  
                 doprinosa u 2015. god. 
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Točka 11. 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GOD. 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška naknade za zadržavanje  
                 nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. god.  
 

Točka 12. 
II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU  
– GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ 

Predlagatelj: Zdenka Stupić, ravnateljica  
Izvjestitelj: Kristina Kožar Perez, voditelj Odsjeka za proračun i financije  
Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda. II izmjenama i dopuna Financijskog plana za 
2015. godinu planirani ukupni prihodi i ukupni rashodi umanjuju se za 75.400,00kn.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donose se II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu – Gradska  
                 knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj  

 
Točka 13. 

     II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU  
– ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ 

Predlagatelj: Stjepan Bezjak, v.d. ravnatelja 
Izvjestitelj:  Kristina Kožar Perez, voditelj Odsjeka za proračun i financije  
Kristina Kožar Perez je pojasnila točku dnevnog reda. II izmjenama i dopunama Financijskog plana 
za 2015. godinu planirani ukupni prihodi i ukupni rashodi uvećavaju se za iznos od 44.900,00 kn.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donose se II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu – Zavičajni  
                 muzej Ozalj  

 
Točka 14. 

     DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ:  
a) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA PEDAGOŠKU  2014./2015.GOD. 
b) GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA PEDAGOŠKU  

2015./2016. GOD. 
c) KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GOD. 

Predlagatelj: Vesna Novosel, ravnateljica 
Izvjestitelj: Vesna Novosel, ravnateljica  
Vesna Novosel je pojasnila točku dnevnog reda.   
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju:  

a) godišnjeg izvješća o radu za pedagošku  2014./2015.god. 
b) godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2015./2016. god. 
c) kurikuluma Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku 2015./2016. god. 
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Točka 15. 
      ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MJERILIMA ZA OSIGURANJE  
  SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA  
     PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE U DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ U OZLJU  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti   
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Odlukom o mjerilima za osiguranje sredstava za 
zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje  programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem 
vrtiću Zvončić u Ozlju (''Službeni glasnik Grada Ozlja 2/12, 7/13), člankom 3. propisano je da će za 
svako dijete uključeno u program predškolskog odgoja i naobrazbe s područja grada Ozlja Grad Ozalj 
sufinancirati boravak djece u Vrtiću u iznosu od 1.137,00 kuna po upisanom djetetu počevši od 
01.09.2012. godine. Roditelji ili staratelji djeteta uključenog u program predškolskog odgoja i 
naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić prema važećoj Odluci osiguravaju novčana sredstva u iznosu od 
640,00 kuna mjesečno po djetetu. Budući da u Dječjem vrtiću Zvončić nema dovoljno smještajnih 
kapaciteta za boravak sve djece u programu predškolskog odgoja i naobrazbe, zaposleni roditelji druge 
djece sa područja Grada Ozlja stavljeni su u nejednak položaj jer su prisiljeni  plaćati smještaj djece u 
drugim vrtićima, u punom iznosu. Stoga se ovom izmjenom predlaže da se sufinancira boravak samo 
one djece koja nisu upisana u DV Zvončić, odnosno čiji je zahtjev za upis odbijen, i to dok se ne 
omogući smještaj u DV Zvončić.  
Rasprava:  - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za  
                 zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i  
                 naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju  

Vesna Novosel napustila sjednicu u 17,46 sati 
 

Točka 16. 
ZAKLJUČAK O OSNIVANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA  
NA KČ.BR. 4269/3 i KČ.BR. 4269/5  K.O. PREKRIŽJE 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti     
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Nakon izvršene zamjene nekretnina u k.o. Prekrižje 
između Žabčić Zdenka, vlasnika OPG i Grada Ozlja, na zemljištu Grada Ozlja dobivenom zamjenom i 
to na: kčbr. 4269/3 i 4269/5 potrebno je uspostaviti status javnog dobra u općoj uporabi, kako bi se 
u cijelosti formirala trasa novog javnog dobra, koja pored navedenih obuhvaća i kčbr. 6637/1, 6637/2 
i 6637/4. Time će u cijelosti biti udovoljeno zahtjevu predlagatelja za objedinjavanjem njegove cjeline 
zemljišta, a ujedno će se izvršiti  djelomično prelaganje javnog puta koji će pored stare trase imati novi 
izlaz na postojeću Županijsku cestu. Tim činom ne dira se u stečena prava trećih osoba te će biti 
znatno olakšana komunikacija za korisnike javnog dobra.   
Rasprava:  - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o osnivanju svojstva javnog dobra na kč.br. 4269/3 
                 i kč.br. 4269/5  k.o. Prekrižje 

 
Točka 17. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA  
NA PODRUČJU GRADA OZLJA 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Vladimir Žakula, stručni suradnik za komunalne poslove   
Vladimir Žakula je pojasnio točku dnevnog reda. Kazao je da  
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama  
                 na području Grada Ozlja.  
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Točka 18. 
ODLUKA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ 

(KONVALIDACIJA ODLUKE DONESENE NA TELEFONSKOJ 
7. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA DANA 26. OŽUJKA 2014.) 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti    
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je Ured državne uprave u karlovačkoj 
županiji uputom od 01. rujna 2015. godine obavijestio sve općine i gradove Karlovačke županije da 
održavanje telefonskih sjednica nije u skladu s odredbama Zakona o JLS. Budući da mogućnost 
telefonskog održavanja sjednice nije predviđena Zakonom, navedeno telefonsko održavanje nije u duhu 
načela javnosti, niti pridonosi ostvarenju transparentnosti u postupku donošenja odluka. Glede ranije 
održanih telefonskih sjednica potrebno je konvalidirati donošenje odluke koja je donesena na takvim 
sjednicama i to na način da se na istima ponovno odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj  

 
Točka 19. 

ODLUKA O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJICE ZAVIČAJNOG MUZEJA 
OZALJ (KONVALIDACIJA ODLUKE DONESENE NA TELEFONSKOJ 7. SJEDNICI  

GRADSKOG VIJEĆA DANA 26. OŽUJKA 2014. GOD.) 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti   
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je Ured državne uprave u karlovačkoj 
županiji uputom od 01. rujna 2015. godine obavijestio sve općine i gradove Karlovačke županije da 
održavanje telefonskih sjednica nije u skladu s odredbama Zakona o JLS. Budući da mogućnost 
telefonskog održavanja sjednice nije predviđena Zakonom, navedeno telefonsko održavanje nije u duhu 
načela javnosti, niti pridonosi ostvarenju transparentnosti u postupku donošenja odluka. Glede ranije 
održanih telefonskih sjednica potrebno je konvalidirati donošenje odluke koja je donesena na takvim 
sjednicama i to na način da se na istima ponovno odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
Rasprava:  - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju ravnateljice Zavičajnog muzeja ozalj  

 
Točka 20. 

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE 
ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ (KONVALIDACIJA ODLUKE DONESENE NA TELEFONSKOJ 

7. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA DANA 26.OŽUJKA 2014. GOD.) 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti   
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je Ured državne uprave u karlovačkoj 
županiji uputom od 01. rujna 2015. godine obavijestio sve općine i gradove Karlovačke županije da 
održavanje telefonskih sjednica nije u skladu s odredbama Zakona o JLS. Budući da mogućnost 
telefonskog održavanja sjednice nije predviđena Zakonom, navedeno telefonsko održavanje nije u duhu 
načela javnosti, niti pridonosi ostvarenju transparentnosti u postupku donošenja odluka. Glede ranije 
održanih telefonskih sjednica potrebno je konvalidirati donošenje odluke koja je donesena na takvim 
sjednicama i to na način da se na istima ponovno odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
Rasprava:  - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice  
                 Zavičajnog muzeja Ozalj 

 
Točka 21. 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD 
ELEMENTARNIH NEPOGODA (KONVALIDACIJA ODLUKE DONESENE NA TELEFONSKOJ 

 11. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA DANA 17. RUJNA 2014. GOD.) 
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Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti   
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je Ured državne uprave u karlovačkoj 
županiji uputom od 01. rujna 2015. godine obavijestio sve općine i gradove Karlovačke županije da 
održavanje telefonskih sjednica nije u skladu s odredbama Zakona o JLS. Budući da mogućnost 
telefonskog održavanja sjednice nije predviđena Zakonom, navedeno telefonsko održavanje nije u duhu 
načela javnosti, niti pridonosi ostvarenju transparentnosti u postupku donošenja odluka. Glede ranije 
održanih telefonskih sjednica potrebno je konvalidirati donošenje odluke koja je donesena na takvim 
sjednicama i to na način da se na istima ponovno odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Rješenje o imenovanju gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od  
                 elementarnih nepogoda 

 
Točka 22. 

RJEŠENJE O IMENOVANJU LIDIJE BOŠNJAK KAO PREDSTAVNICE GRADA OZLJA  
U LAG VALLIS COLAPIS (KONVALIDACIJA ODLUKE DONESENE NA TELEFONSKOJ  

16. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA DANA 28. TRAVNJA 2015.) 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti    
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je Ured državne uprave u karlovačkoj 
županiji uputom od 01. rujna 2015. godine obavijestio sve općine i gradove Karlovačke županije da 
održavanje telefonskih sjednica nije u skladu s odredbama Zakona o JLS. Budući da mogućnost 
telefonskog održavanja sjednice nije predviđena Zakonom, navedeno telefonsko održavanje nije u duhu 
načela javnosti, niti pridonosi ostvarenju transparentnosti u postupku donošenja odluka. Glede ranije 
održanih telefonskih sjednica potrebno je konvalidirati donošenje odluke koja je donesena na takvim 
sjednicama i to na način da se na istima ponovno odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
Rasprava:  - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Rješenje o imenovanju Lidije Bošnjak kao predstavnice Grada Ozlja  
                 u LAG Vallis Colapis  

Točka 23. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA  
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA OZLJA  

(KONVALIDACIJA ODLUKE DONESENE NA TELEFONSKOJ 16. SJEDNICI  
GRADSKOG VIJEĆA DANA 28. TRAVNJA 2015.) 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti    
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je Ured državne uprave u karlovačkoj 
županiji uputom od 01. rujna 2015. godine obavijestio sve općine i gradove Karlovačke županije da 
održavanje telefonskih sjednica nije u skladu s odredbama Zakona o JLS. Budući da mogućnost 
telefonskog održavanja sjednice nije predviđena Zakonom, navedeno telefonsko održavanje nije u duhu 
načela javnosti, niti pridonosi ostvarenju transparentnosti u postupku donošenja odluka. Glede ranije 
održanih telefonskih sjednica potrebno je konvalidirati donošenje odluke koja je donesena na takvim 
sjednicama i to na način da se na istima ponovno odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun  
                 plaće službenika i namještenika Grada Ozlja. 

Zdenka Stupić je napustila sjednicu u 17,56 sati. 
 

Točka 24. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA  
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA OZLJA 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
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Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti    
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Radi usklađivanja sa Uredbom o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14), Gradonačelnica Grada 
Ozlja je 7. rujna 2015. godine donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela kojim su promijenjeni nazivi, potkategorije i kategorije radnih mjesta na 
način da su umjesto naziva ''stručni suradnik za proračunske korisnike'' i naziva ''stručni suradnik za 
komunalne poslove'' promijenjeni nazivi radnih mjesta u ''viši referent za proračunske korisnike'' i ''viši 
referent za komunalne poslove''. Budući da je potrebno važeću Odluku o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 6/14, 3/15) 
uskladiti s odredbama spomenute Uredbe (u pogledu naziva radnog mjesta, kategorije i 
klasifikacijskog ranga), predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Odluke.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 
                 plaće službenika i namještenika Grada Ozlja  

Točka 25. 
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom je izrađen 
sukladno Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbom o 
obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 
broj 24/2014). Njime se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom te izvedbene 
mjere u svrhu provođenja. Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja 
imovinom Grada Ozlja, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, 
cilj je Plana osigurati da imovina Grada Ozlja bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih 
interesa. Vlasništvo Grada Ozlja važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za 
regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Grada. 
Učinkovito upravljanje imovinom Grada Ozlja trebalo bi poticati razvoj gospodarstva i važno je za 
njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti života svih građana. Ovaj se Plan, kao 
operativno-upravljački dokument, izrađuje prema uputi Državnog ureda za reviziju, prvi put do sada, 
budući isti nije bio izrađen niti na državnoj niti na regionalnoj razini. Ovaj je Plan i iskorak u smislu 
transparentnosti i javne objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu 
Grada Ozlja. 
Rasprava:   
Boris Guštin je upitao u čijem je vlasništvu škola u Obrežu Vivodinskom. 
Gradonačelnica je kazala da narečena škola stoji na dvije privatne parcele pa ćemo ići u ispravni 
postupak, a jedna na DUUDI. Trebat će prevesti vlasništvo na školu, a kasnije će škola darovati gradu 
Ozlju. Isto tako smo napravili i sa školom u Loviću Prekriškom koja je sada u vlasništvu grada Ozlja. 
Jasminka Tkalac je pohvalila ovu Odluku i kazala da se konačno zna što je u vlasništvu grada.  
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada  
                 Ozlja za 2015. godinu  

Točka 26. 
ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA ZA UKLANJANJE I UBLAŽAVANJE  

POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Lidija Bošnjak, pročelnica JUO     
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. Temeljem Odluke Župana Karlovačke županije 
KLASA: 010-01/14-01/461, URBROJ: 213/01-05/06-14-01 od 22. rujna 2014. godine o proglašenju 
elementarne nepogode zbog odrona zemljišta i poplave za područje Grada Ozlja proglašena je 
elementarna nepogoda zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih (odronom zemljišta i poplavom), kojom 
su na navedenom prostoru nanesene velike materijalne štete na stambenim objektima, komunalnoj 
infrastrukturi, poljoprivredi i sl.; u periodu od 13. – 18. rujna 2014. godine. Po čl. 33. Zakona o zaštiti 
od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/104) sredstva za uklanjanje i ublažavanje posljedica 
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elementarnih nepogodan osiguravaju se, među ostalim iz proračuna jedinice lokalne samouprave i 
uprave. Prema Izvještaju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sredstva 
za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda isplatit će se u iznosu od 40% 
procijenjenog iznosa štete po svakom kućanstvu. 
Rasprava:   -  
Usvajanje:  11 glasova ZA, 2 suzdržan 
Zaključak:  Donosi se Odluka o Odluka o isplati sredstava za uklanjanje i ublažavanje  
                  posljedica elementarnih nepogoda 

Točka 27. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU  

KOMUNALNIH POSLOVA KOJE ĆE GRAD OZALJ POVJERITI NA OBAVLJANJE  
FIZIČKOJ ILI PRAVNOJ OSOBI PUTEM KONCESIJE,  
TE UVJETI I MJERILA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Lidija Bošnjak, pročelnica JUO     
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. U Odluci o utvrđivanju komunalnih poslova koje će 
Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem koncesije, te uvjeti i mjerila za 
prikupljanje ponuda (''Službeni glasnik Grada Ozlja'' 1/06, 3/07) u čl. 1. utvrđene su komunalne 
djelatnosti koje je Grad Ozalj povjerio na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem koncesije i to pod 
toč.1. za obavljanje dimnjačarske službe, pod toč. 2. za obavljanje pogrebnih poslova – preuzimanje i 
prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa na području Grada Ozlja. Stupanjem na snagu 
Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15), po čl. 24. koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika, 
koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila nadležna tijela jedinica 
lokalne samouprave i Grada Zagreba, prestala su važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona. 
Budući da sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 
90/11., 144/12., 94/13. i 153/13, 14/149), prijevoz umrle osobe do groblja više nije komunalna 
djelatnost, već je može obavljati bilo koja fizička ili pravna osoba koja udovoljava postavljenim 
uvjetima, važeću Odluku je neophodno uskladiti sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Uvjeti 
i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova također su usklađeni s važećim Zakonom koncesijama (NN 143/12), Zakonom 
o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) te Uredbom o načinu izrade i postupanju s 
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12). Radi navedenog, predlaže se Gradskom 
vijeću usvajanje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava:  -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih  

           poslova koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem  
           koncesije, te uvjeti i mjerila za prikupljanje ponuda 

Točka 28. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU  
KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE ĆE GRAD OZALJ POVJERITI  

NA OBAVLJANJE FIZIČKOJ ILI PRAVNOJ OSOBI PUTEM UGOVORA, TE UTVRĐIVANJA 
UVJETA I MJERILA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM JAVNOG NATJEČAJA 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Lidija Bošnjak, pročelnica JUO     
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. U Odluci o utvrđivanju komunalnih poslova koje će 
Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem ugovora, te utvrđivanje uvjeta i 
mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja ili javne nabave (''Službeni glasnik Grada 
Ozlja'' 4/04, 2/12) u čl.1. utvrđene su komunalne djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Garda 
Ozlja i koje Grad Ozalj povjerava na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju ugovora, i to za:  
održavanje asfaltnih površina na području Grada Ozlja, održavanje makadamskih cesta na području 
Grada Ozlja, održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, održavanje javne rasvjete. Iako 
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 
57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 
144/12., 94/13. i 153/13, 14/14) prijevoz umrle osobe do groblja više nije komunalna djelatnost, već 
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je može obavljati bilo koja fizička ili pravna osoba koja udovoljava postavljenim uvjetima, člankom 9. 
st 1. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) propisana je iznimka prema kojoj se  preuzimanje i 
prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine 
iz članka 8. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez 
obdukcije, obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s 
jedinicom lokalne samouprave. Istom odredbom, st. 2. propisano je da jedinice lokalne samouprave 
raspisuju natječaj za povjeravanje poslova prijevoza iz stavka 1. ovoga članka temeljem ovoga Zakona i 
odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne 
samouprave. S obzirom na novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, kao i na izmjene Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, prema kojem je komunalna djelatnost samo održavanje groblja i ukop 
pokojnika, a ne i razni pogrebni poslovi (prijevoz pokojnika od mjesta smrti do groblja, organizacija 
pogreba, prodaja pogrebne opreme i dr. poslovi navedeni u čl. 8.), predlaže se dopuna važeće Odluke 
točkama 5. i 6. Uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za obavljanje 
poslova komunalnih djelatnosti iz toč. I. Odluke također su usklađeni s važećim Zakonom o javnoj 
nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) te Uredbom o načinu izrade i postupanju s 
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12). Radi navedenog, predlaže se Gradskom 
vijeću usvajanje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava:  -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih  
                 djelatnosti koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi  
                 putem ugovora, te utvrđivanja uvjeta i mjerila za prikupljanje ponuda putem  
                 javnog natječaja 

Točka 29. 
IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti  
Sanja Mikšić pojasnila je točku dnevnog reda.  
U važećem Socijalnom programu Grada Ozlja za 2015. godinu u čl. 7. st. 3. propisano je da će radi 
ostvarivanja prava na novčanu pomoć za nabavu ogrjeva za svakog korisnika pomoći za uzdržavanje 
pri Centru za socijalnu skrb JUO izdati rješenje po službenoj dužnosti na temelju popisa koji će 
dostaviti Centar za socijalnu skrb. Budući da je odredbom čl. 100. st. 3. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 
157/13, 152/14) određeno da o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva odlučuje jedinica 
područne (regionalne), a ne lokalne samouprave predlaže se brisanje navedene odredbe. U čl. 8. i čl. 9. 
Socijalnog programa određeno je pod toč. 1. da je za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu 
učenika osnovnih škola i za naknadu troškova prijevoza preduvjet da su korisnici zajamčene 
minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb. Člankom 117. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi 
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. S obzirom da je Socijalnom programom u čl 4. toč. 4. već predviđen kriterij 
prihoda svih članova domaćinstva kao jedan od preduvjeta za ostvarivanje prava iz Socijalnog 
programa, predlaže se brisati navedenu odredbu o korisnicima zajamčene minimalne naknade, jer se 
socijalnim programom trebaju predvidjeti veća socijalna prava nego ona koja su već utvrđena prema 
Zakona o socijalnoj skrbi (s obzirom na kriterije za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu 
naknadu predviđene čl.26.-40. Zakona o socijalnoj skrbi). U čl. 3. predlaže se ispravak netočne godine, 
a čl.4. usklađuje se sa čl. 77. i 96. važećeg Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) prema 
kojem se u upravnim stvarima, kad se odlučuje o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba, 
odlučuje rješenjem, a zaključkom se odlučuje o postupovnim pitanjima, te protiv zaključka žalba nije 
dopuštena. Čl.76. st.5. ZLUS: protiv pojedinačnih akata koje donose gradska upravna tijela, može se 
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije. Radi navedenog, predlaže se Gradskom vijeću 
usvajanje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava:  
Jasminka Tkalac je kazala da se zapošljavanjem novih djelatnika pokazalo da smo imali dosta 
nedorečenih i nepravovaljanih dokumenata i odluka, i drago joj je da su novi ljudi ispravili nešto što se 
godinama ponavljalo.  
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Biserka Vranić je kazala da se ovdje radi o pravnoj nedorečenosti. Državna uprava je dužna upozoriti 
na nedostatke. Dosadašnji predstojnik državne uprave nikada nije upozorio grad na nepravilnosti.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Ozlja za 2015. godinu  

Točka 30. 
ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA KANDIDATURU ZA SUCE POROTNIKE  

OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Sanja Mikšić, voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti  
Sanja Mikšić pojasnila je točku dnevnog reda. Treba imenovati nove suce porotnike za mladež 
Općinskog suda u Karlovcu, a povodom inicijative za pokretanje tog postupka koju je 1. lipnja 2015. 
godine podnio predsjednik Općinskog suda u Karlovcu podneskom broj 4 Su 274/5015, kojim traži 
pokretanje postupka za imenovanje najmanje deset sudaca porotnika za mladež zbog premalog broja 
sudaca za mladež koji su imenovani od strane predstavničkih tijela u ožujku 2015. godine, jer je zbog 
premalog broja sudaca porotnika u nemogućnosti sastaviti Vijeće sukladno Zakonu o sudovima. 
Sukladno Zakonu o sudovima, sudac porotnik mora ispunjavati posebne uvjete za obavljanje ove 
dužnosti: imati hrvatsko državljanstvo, biti punoljetan, biti dostojan obnašanja dužnosti suca 
porotnika, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nema drugih razloga zbog kojih ne 
bi bio dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, da nije član političke stranke niti se bavi 
političkom djelatnošću, da ne obavlja odvjetničku ni javnobilježničku službu niti poslove člana 
upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe niti drugu službu ili posao 
koji bi mogli utjecati na samostalnost, nepristranost ili neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su 
inače nespojivi s obnašanjem dužnosti suca porotnika. Prema čl. 41. Zakona o sudovima za mladež, 
suci porotnici imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koji imaju radnog 
iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. 
Rasprava:  -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prijedlogu za kandidaturu za suce porotnike  
                 Općinskog suda u Karlovcu 

Točka 31. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PODUZEĆA AZELIJA EKO D.O.O. ZA DODJELU 

FINANCIJSKE POTPORE ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. Dana 14. rujna 2015. godine trgovačko društvo 
Azelija eko d.o.o., iz Ozlja, Kolodvorska 29 zatražilo je od suvlasnika Grada Ozlja i Općine Žakanje 
odobravanje financijske potpore Društvu srazmjerno udjelu u vlasništvu, za investicijsko ulaganje u 
nabavu vozila za prijevoz kontejnera za otpad u iznosu od 216.000,00 kn, a u skladu s odredbama 
Zakona o državnim potporama ( NN 72/13, 141/13, 47/14), Zakona o porezu na dobit (N 117/04, 
90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14) i Hrvatskim standardima financijskog 
izvješćivanja. Budući da su sredstva za navedeno investicijsko ulaganje predviđena u II. izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, predlaže se donošenje zaključka kao u prijedlogu. 
Rasprava:  - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju prijedloga poduzeća Azelija eko d.o.o. za dodjelu  
                 financijske potpore za investicijsko ulaganje 

 

Gradonačelnica je obavijestila nazočne da će se održati Javna rasprava o prijedlogu 1. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja koja će trajati od 17. do 30. Rujna 2015. godine. Za 
vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga 1. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja koji će biti izložen u Gradskoj vijećnici Grada 
Ozlja svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. Uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga 1. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja može se pogledati i na Internet stranici 
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Grada Ozlja. Javno izlaganje održat će se dana 28.rujna 2015. Godine s početkom u 17,00 sati u 
Gradskoj vijećnici Grada Ozlja. Mišljenja, prijedlozi, očitovanja i primjedbe mogu se podnositi do 30. 
rujna 2015. godine usmeno na zapisnik, putem elektronske pošte i dostavom putem pošte.  
 
Također je upoznala nazočne vijećnike da Veleučilište u Karlovcu provodi projekt „Okusi sira – 
podrška malim proizvođačima sira“ uz pomoć sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda 
kako bi se stvorilo poticajno okruženje u Karlovačkoj županiji za razvoj visokokvalitetnih 
profesionalnih farmi sira te povećao broj profesionalnih malih proizvođača sira.  
Jedna od glavnih aktivnosti projekta je izgraditi kapacitete nezaposlenih osoba za proizvodnju sira 
kroz verificiranu edukaciju za zanimanje mljekar/sirar. Edukacija će se provoditi u Prirodoslovnoj 
školi Karlovac koja je partner na projektu, a po završetku edukacije će polaznicima biti uručena 
Uvjerenja o osposobljavanju. Zainteresirani neka se jave na telefon Veleučilišta u Karlovcu 047/843 
568 ili na e-mail adresu okusi.sira@vuka.hr 
 

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad sjednice 
završen u 18,38 sati.  
 
 
 
KLASA: 021-05/15-01/05 
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