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 ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 10. prosinca 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,         
    Zlatko Starešinčić, Dubravka Sučec, Jasminka Tkalac, 
                                 Biserka Vranić, Branko Zoretić, Josip Žapčić 
ODSUTNI:  Irena Šimunić,  
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 – viši referent za komunalne poslove 
- 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 
- Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh., CPA d.o.o.  
- predstavnici sredstava javnog informiranja,  

ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 16,00 sati  
 

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Josip Žapčić, predsjednik Gradskog vijeća. 
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 14 vijećnika, te da sjednica može započeti.  

Kazao je da se na današnji dan obilježava godišnjica smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. 
Franje Tuđmana, pa je predložio da se oda počast minutom šutnje.  

Predložio je da se prije izglasavanja dnevnog reda održi prezentacija projekta proširenja 
Dječjeg vrtića za dio koji se odnosi na djecu jasličke dobi koju će prezentirati dipl. arhitekti Luka 
Lipšinić i Ivana Jandri.  

Predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom 35. Odluka o uvjetima i mjerilima za provedbu 
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora 

Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.  
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualni sat, 
2. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća, 
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Grada Ozlja  
4. Godišnje izvješće o poslovanju Komunalno Ozalj d.o.o., 
5. Godišnje izvješće o poslovanju Azelija Eko d.o.o. 
6. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu 
7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi 
8. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 

godini 
9. Odluka o izmjeni  i dopuni Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne  
     infrastrukture u 2015. godini 
10. Izmjene i dopune Socijalnog programa Grada Ozlja za 2015. godinu 
11. Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,   

davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 
2015. godini 

12. Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu  
13. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2016.godinu 
14. Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.g., 
15. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016.g., 
16. Program javnih potreba u vatrogastvu za 2016.g., 
17. Program javnih potreba u kulturi za 2016.g., 
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18. Program javnih potreba u sportu za 2016.g., 
 

19. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016.g., 
20. Odluka o utrošku sredstava od prodaje, zakupa, davanja na korištenje poljoprivrednog 

zemljišta  
  u vlasništvu Republike Hrvatske i sredstava naknade koja se plaća zbog promjene  
  namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016.g., 

21. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.g., 
22. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. 
g., 
23. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za  
       2016.g.,  
24. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja, 
25. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 
26. Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja  
27. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Vrhovac  
28. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Ozlja  
29. Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016. godinu 
30. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Ozlju za 2015.g., 
31. Odluka o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze prostornih podataka Grada Ozlja 
32. Plan rada zimske službe za 2015/2016. godinu 
33. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2015.g. 
   b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području  
         Grada Ozlja u razdoblju od 2016. – 2019. g.  
  c) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. g. 
34. Odluka o poništenju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne  
      rasvjete na području Grada Ozlja 
35. Odluka o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za  
      povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora 
 
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.  
 
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 14 glasova ZA. 
 
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 
 
  

Točka 1. 
AKTUALNI SAT 

 
Ivan Čupor je pozdravio prisutne i predložio da se razmotri mogućnost razdvajanja uprava dvaju 
tvrtki Komunalno Ozalj i Azelija Eko kako bi poslovanje bilo lakše i to ne zapošljavanjem novih 
kadrova već preraspodjelom postojećih. 
 
Zlatko Starešinčić je upozorio na opširan dnevni red. Kazao je da je dnevni red toliko opširan da 
bi se o njemu moglo raspravljati na dvije sjednice. Zamolio je za ubuduće da se ne iscrpljujemo 
velikim dnevnim redom već da konstruktivnije radimo. Pohvalio je prezentaciju o dogradnji dječjeg 
vrtića. Kazao je da je javna rasvjeta velika stavka u proračunu Grada Ozlja i da treba razmišljati o 
štedljivijoj varijanti. Rečeno je da će se formirati stručni tim koji će razmotriti sve po pitanju javne 
rasvjete i da će se izvijestiti gradske vijećnike o tome, stoga je upitao da li se išta radi po pitanju 
modernizacije javne rasvjete.   
 
Josip Žapčić je obećao vijećnicima da se u materijalima ovakav opširan dnevni red više neće 
pojaviti.  
 
Stjepan Basar je pohvalio prezentaciju vezanu za dogradnju Dječjeg vrtića i očekuje realizaciju tog 
projekta. Također je apelirao na nadležne da se poradi na rješavanju problema oko upisa djece 
koja trenutno čekaju red u vrtiću a roditelji su u radnom odnosu. Predložio je da se proba riješiti 
problem prijevoza učenika osnovne škole kako bi izbjegli tv priloge u dnevniku državne televizije.  
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Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Odgovorila je vezano za javnu rasvjetu. Radi se po pitanju 
javne rasvjete. U Ministarstvu zaštite okoliša dobili smo sufinanciranje izrade projektne 
dokumentacije za javnu rasvjetu šireg centra Ozlja. Po toj projektnoj dokumentaciji se kani raditi 
rekonstrukcija javne rasvjete. Zamijenit će se javna rasvjeta po širem centru a ono postojeće iz 
centra će se upotrijebiti na perifernim dijelovima. Konzultirali smo se sa strukom i procijenjeno je 
kao dobar način. Što se tiče prijevoza djece, grubo zvuči ali postoji kategorija školske djece koja po 
zakonskom rješenju nemaju pravo na  financiranje od strane osnivača, tj. Županije. Radi se o 
djeci nižih razreda kojoj je udaljenost od škole ispod 5 km. Taj problem je bio i ranijih godina. 
Prošle se godine našao model i bio je zadovoljavajući način i to je funkcioniralo. Nakon nekoliko 
sastanaka roditelji su se složili i sufinancirano je na način da je u pregovoru s prijevoznikom 
ekonomsku cijenu koje je 300 i više kuna po učeniku koju inače Županija plaća onima koji imaju 
pravo snizili smo na 80 kuna po učeniku. Prošle godine Grad je sufinancirao iznos od 30 kn a 
roditelji 50 kn. Svi roditelji su se složili s takvim modelom plaćanja, potpisali izjavu da to 
prihvaćaju i od prijevoznika su dobili iskaznice kako bi se djeca mogla voziti. Ove godine smo 
ponovili isto rješenje s tim da smo sufinanciranje Grada povećali za 10 kn, odnosno sada bi 
sufinanciranje trebalo biti pola roditelji (40kn) i pola Grad (40kn). Ravnateljica je održala sastanak 
sa svima ali je sada ispao problem kod jednog djeteta iz Vrhovca čiji roditelji ne žele više 
financirati pola tog iznosa. Napomenula je da i prošle i ove godine u gradskom rješenju stoji da 
oni roditelji koji ne mogu financirati tih 40 kn a unutar su Socijalnog programa Grada Ozlja, dođu 
u Grad i u tom slučaju će Grad financirati cijeli iznos od 80 kn. S obzirom na pobunu i televizijski 
prilog u centralnom dnevniku sazvan je sastanak sa četrdesetak roditelja u školi za prekosutra. 
Mislimo da je ovaj model plaćanja korektan i sama činjenica da smo uopće organizirali prijevoz 
tim učenicima.  
 
Lidija Bošnjak je kazala da u ovoj školskoj godini bez obzira što je Grad donio odluku o 
sufinanciranju, gospodin Kladušan nije naplatio ništa, ni roditeljima ni Gradu. Djeca se od 
početka ove školske godine voze besplatno.  
 
Boris Guštin je izvijestio nazočne da je uz državnu granicu kod potoka Kamenica slovenska 
policija nedavno postavila bodljikavu žicu, zbog čega su mještani nezadovoljni jer ih nitko nije 
ništa pitao, a žica prolazi njihovim privatnim posjedima, zemljištem koje obrađuju, te osim toga 
predstavlja opasnost za divlje životinje. Upitao je da li je Grad poduzeo nešto po tom pitanju. 
Također ga je zanimalo hoće li se most u Veljunu graditi prije mosta u Gornjem Pokupju.  
 
Gradonačelnica je odgovorila da joj je gospodin Zevnik, župna Občine Metlika nedavno najavio 
postavljanje bodljikave žice. Nakon toga je delegacija Grada Ozlja bila u Metliki gdje je on izrazio 
duboko žaljenje zašto se to dogodilo. Kako bi mi izrazili nezadovoljstvo poslali smo protestno 
pismo Občini Metlika. Što se tiče mosta u Pokupju slali smo prigovor na razne adrese. Dobili smo 
odgovor da su u postupu otkupa zemljišta. Za izgradnju mosta u Veljunu gradonačelnica nema 
nikakvih saznanja.   
 
Mirjana Marković je upitala u kojoj je fazi projekt Slavini akvareli.  
 
Gradonačelnica je odgovorila da je projekt koji smo početkom 2014. godine kandidirali na 
Ministarstvo regionalnog razvitka pod nazivom Ozalj-europska kolijevka akvarela tada prošao 
samo administrativnu fazu. Čekali smo novi natječaj koji je objavljen 06.12. za integriranu 
kulturnu baštinu. Mi se sa projektom u onom obimu koji imamo i ranije i sa jednim dijelom koji 
smo u međuvremenu odradili u suradnji sa Razvojnom agencijom „Karla“ pripremamo za prijavu 
za natječaj. Za sad je to faza pripreme.  
 
Biserka Vranić je imala sugestiju koja se odnosi na javnu rasvjetu. Predložila je da komunalni 
redar kad padne mrak obiđe grad i sačini popis gdje treba promijeniti žarulje koje ne svijetle. 
Podržava projekt modernizacije javne rasvjete ali dok to čekamo biti ćemo u mraku. Centar grada 
u širini 100 metara nema 10 žarulja, zona nema 3 žarulje, dio Kolodvorske ulice i Karlovačke 
ceste isto. Zatražila je da komunalni redar za slijedeće vijeće dostavi izvješće u pismenom obliku 
kakvo je stanje na terenu. Drugi dio pitanja odnosi se na Dječji vrtić Zvončić Ozalj. Kazala je da 
su u rujnu ove godine roditelji bili jako iznenađeni kada su na roditeljskom sastanku dobili 
obavijest da su roditelji dužni u jednom mjesecu podmiriti dvije rate naknade za smještaj u vrtiću. 
Naime, roditelj koji ima dvije djece u vrtiću i ima dodatni program imao je obavezu u jednom 
mjesecu oko 3.000,00 kn. Na uplatnicama stoji da se naknada za vrtić plaća do 20. tog u mjesecu 
za taj mjesec (unaprijed). Upitala je da li su roditelji i Grad spali na to da roditelji kreditiraju vrtić. 
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Obrazloženje vrtića je da neki roditelji ne plaćaju na vrijeme pa se javlja rupa u prihodima. Ako je 
to tako, s tim roditeljima se treba obaviti razgovor i postoje metode kojima se mogu natjerati da 
plate, a ne da svi roditelji budu taoci par roditelja koje ne plaćaju svoje obaveze vrijeme. Kazala je 
predsjedniku vijeća da se provjeri da li je Upravno vijeće vrtića to uskladilo s Pravilnikom. 
Podsjetila je prisutne kako je gospođa Rožić smijenjena upravo iz razloga što je vrtić bio u gubitku 
zbog te rate koja se evidentira u 12. Mjesecu a isplata se vrši u 1. Mjesecu slijedeće godine. 
Zatražila je da joj odgovori predsjednica Upravnog vijeća vrtića, gospođa Nada Diković.  
 
Nada Diković je pozdravila prisutne. Podsjetila je gospođu Vranić da je upravo ona prošle godine 
bila ogorčena što se određeni broj djece nije upisao u vrtić. Na to je Gradsko vijeće donijelo odluku 
da se mimo svakog pedagoškog standarda ta djeca upišu. Kazala je da niti jedan vrtić u 
Karlovačkoj županiji ne vrši uplate retrogradno nego za tekući mjesec. Budući da su se dogodili 
gubici u poslovanju, Upravno vijeće a iza toga stoji i gradsko vijeće i gradonačelnica napravilo se 
tako da se nešto poduzme. Odgovorno tvrdi da se niti jednog roditelja nije tjeralo da plati dvije 
rate u jednom mjesecu, čak dapače se čekalo 15-tak dana nakon roka da se omogući roditeljima 
sa dvoje i troje djece jer smo socijalno osjetljivi. Gospođa Rožić nije dobila razrješenje samo zbog 
toga što je vrtić bio u gubitku već je bila razriješena zbog propusta u radu.    
 
Ivica Benković je kazao da povodom legalizacije Hrvatske vode šalju Rješenja bez uplatnica. 
Molio je da se upozore županijske službe da se to ne ponavlja. Ukazao je na kašnjenje na posao 
zaposlenika Gradske uprave. 
 
Gradonačelnica je zahvalila gospodinu Benkoviću na primjedbi za Hrvatske vode, nije za to znala 
i zatražit će objašnjenje zašto to tako šalju i tražiti da to promijene. Za kašnjenje djelatnika 
gradske uprave nije znala i povest će računa o tome.      
 
Novinari TV 4 rijeke napustili sjednicu u 17,18 sati. 
 
 

Točka 2. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Rasprava:  
Biserka Vranić je kazala da već duže vrijeme u zapisniku primjećuje puno nedefiniranih stvari 
kad se radi o odgovorima. Zapisnik je dokument koji je dokaz koji govori što vijećnici rade i kako 
rade, da li imaju neke informacije i kako reagiraju na odluke i raspravu. Ovo nije skraćeni 
zapisnik pa se ne bi smjelo dogoditi da u zapisniku na stranici 3 kada gospođa Tkalac pita 
gradonačelnicu da li je itko prijavio nešto vezano za zgradu Ozljanke, gradonačelnica odgovori da 
je razgovarala sa g. Galićem, te je nakon razgovora došla ponuda g. Galića u kojoj je navedena 
nerealna cijena. Kazala je da nema nerealne cijene. Gradonačelnica je bila konkretna, rekla je 
koja je to cijena i rekla je iznos. Moli za ubuduće da se taj iznos napiše. Nadalje, na str. 12. 
zapisnika gospođa 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. Gospođa Vranić je kazala da se ovdje radi o pravnoj 
nedorečenosti. Nije nikakva pravna nedorečenost u pitanju nego je ona tada izjavila da nadzor 
nad JLS vrši predstojnik Ureda državne uprave, te da je svaki grad dužan predstojniku dostaviti 
zapisnik i odluke sa vijeća, a on ukoliko smatra da je došlo do neke nepravilnosti dužan nas je o 
tome upozoriti. Ovdje u zapisniku nigdje ne stoji da smo mi dužni dostaviti te dokumente i da 
dosadašnji predstojnik nikada nije upozorio grad na nepravilnosti. Moli da ključno za odgovor 
bude u zapisniku.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za   
Zaključak: Usvaja se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja sa izmjenama  
                 na str. 3 i 13. 
   

Točka 3. 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU  

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OZLJA  

Predlagatelj: Gradonačelnica 
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Izvjestitelj:   Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh., CPA d.o.o.  
Gospodin Tomislav Dolečki pozdravio je nazočne i pojasnio je točku dnevnog reda.  
U razdoblju od donošenja Prostornog plana uređenja Grada Ozlja nakon 2006. Godine pojavile su 
se brojne okolnosti koje imaju utjecaja na korištenje i namjenu prostora na području Grada Ozlja. 
Osim toga, plan je potrebno uskladiti sa planovima šireg područja. Slijedom toga, Gradsko vijeće 
Grada Ozlja je na 15. Sjednici održanoj 31.03.2015. godine donijelo Odluku o izradi I. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja. Odlukom o izradi I. Izmjena i dopuna PPUG-a 
Ozlja utvrđen je obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta, način 
pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih 
geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve iz 
područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi za izradu, kao i 
izvori financiranja. Po pribavljanju zahtjeva od javnopravnih tijela i njihovom usaglašavanju s 
važećim zakonskim propisima stručni tim CPA izradio je elaborat Prijedlog I. Izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja Grada Ozlja koji je gradonačelnica uputila na javnu raspravu. Javni 
uvid trajao je od 17. Do 30. Rujna 2015. Godine a javno izlaganje održano je 28.09.2015. godine u 
Ozlju. Sudionici javnog izlaganja davali su usmene primjedbe i sugestije za izradu Konačnog 
prijedloga plana. Po završetku javne rasprave odgovorni voditelj obradio je sve prijedloge i 
primjedbe koje su sudionici u raspravi dali u roku i s nositeljem izrade pripremio je izvješće o 
javnoj raspravi. Za vrijeme trajanja javne rasprave od ukupno 49 podnositelja zaprimljeno je 77 
mišljenja, prijedloga i primjedbi. Od ukupno 77 mišljenja, prijedloga i primjedbi odgovori su po 
kategorijama slijedeći:  

- ne prihvaća se: 54 primjedbe ili 70,1% 
- djelomično se prihvaća: 8 primjedbi ili 10,3% 
- ne prihvaća se: 14 primjedbi ili 18,2% 
- nema primjedbi: 1 primjedba ili 1,4%. 

Nakon javne rasprave stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade izradio je Nacrt konačnog 
prijedloga I. Izmjena i dopuna PPUG-a Ozlja. Nositelj izrade je nacrt konačnog prijedloga i Izvješće 
o javnoj raspravi dostavio gradonačelnici koja je utvrdila Konačni prijedlog I. Izmjena i dopuna 
PPUG-a Ozlja. Gradonačelnica je uputila Konačni prijedlog Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno 
uređenje Karlovačke županije radi davanja mišljenja o usklađenosti plana s Prostornim planom 
Karlovačke županije. Po dobivanju pozitivnog mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno 
uređenje Karlovačke županije Konačni prijedlog I. Izmjena i dopuna PPUG-a Ozlja gradonačelnica 
je uputila gradskom vijeću Grada Ozlja na donošenje.  
 
Stjepan Basar napustio sjednicu u 17,20 sati.  
Zdenka Stupić napustila sjednicu u 17,22 sati. 
 
Rasprava: - 
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje Ivan Čupor izvijestio je nazočne da se Odbor sastao i 
slaže se sa ovakvom Odlukom.   
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 ZA.  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju prostornog  
                 plana uređenja Grada Ozlja 
 
Josip Broz napustio sjednicu u 17,28.  
Zdenka Stupić vratila se na sjednicu u 17,32 sati.  
 

Točka 4. 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KOMUNALNO OZALJ d.o.o.  

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:   Zlatko Gojmerac – direktor Komunalno Ozalj d.o.o.  
Zlatko Gojmerac pojasnio je točku dnevnog reda. Obrazložio je izvješće o financijskom poslovanju 
po djelatnostima, bilancu te račun dobiti i gubitka.  
  
Rasprava:   
Ivan Čupor je upitao s obzirom na gubitak tvrtki Komunalno i Azelija što nam je činiti. Predložio 
je ukidanje jednog nadzornog odbora.   
 
Zlatko Starešinčić je kazao da treba povećati prihode da bi se moglo više trošiti. Ovo je poduzeće 
strateški značajno za grad i ne bi smjelo biti u gubitku. Upitao je koliko se puta NO i Skupština 
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sastalo u 2014. godini i koliko je to koštalo poduzeće. Nezamislivo je da se u godini dana potroši 
160.000,00 kn na naknade članovima Skupštine i Nadzornog odbora, a poduzeće je u gubitku.  
 
Gradonačelnica je kazala da dijeli mišljenje g. Starešinčića. Na svim sastancima Skupštine je 
njen prijedlog bio da se naknade ukinu ili barem smanje, te je kazala da će ponovno predložiti 
smanjenje ili ukidanje naknade.   
 
Boris Guštin je pitao koliko košta jedan član NO i to mjesečno ili po sjednici.  
 
Josip Žapčić je kazao da je na početku mandata dio ljudi iz koalicije tražio ukidanje naknade, 
međutim Skupština je donijela Odluku da se naknade ne ukidaju.  
 
Biserka Vranić je kazala da Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom što je regulirano 
društvenim dogovorom. Mišljenja je da treba definirati omjer 40 i 60 i način glasanja i donošenja 
odluka u Skupštini. Predlaže da direktor do slijedeće sjednice napravi analizu stanja i prijedloge 
uštede i model raskida društvenog dogovora. S obzirom da sad imamo pročistač koji ćemo morati 
dati na upravljanje Komunalnom poduzeću mi ćemo morati rješavati pitanje omjera u društvenom 
dogovoru jer je to velika vrijednost.  
 
Zlatko Gojmerac je odgovorio da naknada članu NO iznosi 500,00 kn, a članu Skupštine 300,00 
kn mjesečno.  
 
Zlatko Starešinčić je kazao da je što se tiče kolektora isto treba izdefinirati postotak 40 i 60 posto 
sa Općinom Žakanje.  
 
Gradonačelnica se složila sa prijedlogom g. Starešinčića i kazala da ćemo morati sjesti sa 
suvlasnikom i definirati postotak vezano za kolektor.  
 
Ivica Benković je kazao da je bio član NO Komunalnog poduzeća puno godina za dnevnicu. Ako 
Skupština ne podržava prijedlog NO možemo raspustiti Skupštinu. 
 
Usvajanje: 11 ZA, 2 SUZDRŽANA   
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju     

           Komunalno Ozalj d.o.o.  
 

      Točka 5. 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU AZELIJA EKO d.o.o.  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Zlatko Gojmerac – direktor Komunalno Ozalj d.o.o.  
Zlatko Gojmerac pojasnio je točku dnevnog reda. Kazao je da je u periodu od 01.03. do 
31.12.2014. godine ostvaren gubitak od 106.201,46 kn. Osnovna djelatnost je skupljanje i 
prijevoz otpada i održavanje groblja, no taj gubitak nije proporcionalan. Puno je veći na grobljima 
nego na čistoći. Ukazao je na problem grobalja. Na malim grobljima ima puno neprijavljenih 
grobnih mjesta. Dugoročno bi trebalo nešto osmisliti u smislu da poduzeće prati i profitabilna 
groblja jer su njima ostala samo ona mala neprofitabilna koja nitko nije htio i u kojima ne postoje 
pogrebna društva koja bi ih održavala. Na tom planu su mali pomaci. Što se tiče čistoće od 01. 12. 
je poskupjelo deponiranje na Ilovcu 20,00 kn/t., odnosno 7%. Razgovarano je na Skupštini da se 
NO Azelija eko ukine s obzirom na svoju veličinu.  
 
Rasprava: - 
Ivan Čupor je upitao koje će se konkretne mjere uštede poduzeti.  
 
Zlatko Gojmerac je kazao da se za sada nije predlagala nikakva korekcija cijena ali jedna od 
varijanti korekcija cijena. S obzirom da je usvojen novi Zakon o zbrinjavanju otpada očekivati je 
da će i dalje rasti neki troškovi.   
 
Zlatko Starešinčić je kazao da treba povećati prihod. Jedan vid prihoda je prodaja vode. Upitao je 
da li je istina da jedan od većih kupaca prekida sa suradnjom.   
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Gospodin Zlatko Gojmerac je odgovorio da ako se misli na gospodina Medvena on je već 
prekinuo suradnju u 9. Mjesecu prošle godine jer je sagradio svoje izvorište. To je bilo količinski 
oko 4%.  
 
Boris Guštin je upitao da li se je pri izradi ugovora koji je sigurno dugoročan, barem na desetak 
godina sa gospodinom Medvenom vodilo računa o tome da u slučaju odustajanja plati troškove 
izgradnje vodovoda prema njegovom objektu koji nije ni na teritorijalnom području Grada Ozlja.  
 
Zlatko Gojmerac je odgovorio da tada sa gospodinom Medvenom nije potpisan nikakav ugovor.  
 
Gradonačelnica je kazala da se pripremimo na prikupljanje otpada po količini. Apelirala je na sve 
da novi sustav zbrinjavanja otpada trudimo širiti na terenu.  
 
Boris Guštin je kazao da su kontejneri postavljeni po terenu ali otpad se ne odvaja. Svi kontejneri 
su natrpani sa svačim.  
 
Jasminka Tkalac napustila sjednicu u 18,07 sati.  
 
Usvajanje: 8 ZA, 3 SUZDRŽAN   
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju  
                 Azelija Eko d.o.o.  
 
Zlatko Gojmerac napustio sjednicu u 18,14 sati 

 
Točka 6. 

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je 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 III izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu. 
Prijedlogom III izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, planirani iznos prihoda se 
umanjuje za 1,86% odnosno za iznos od 442.500,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 
23.336.610,00 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu zadržavaju se na istom iznosu od 
2.611.000,00 kn (za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda). Sukladno navedenom, 
ukupni prihodi i primici za 2015. godinu planiraju se u iznosu od 25.947.610,00 kn. 
Iznos rashoda planiran III izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu umanjuje 
se za iznos od 442.500,00 kn, te se ukupni iznos rashoda predlaže u iznosu od 22.036.853,26 kn. 
Izdaci se planiraju u iznosu od 4.518.000,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose 
26.554.853,26 kn. 
Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 607.243,26 kn,  
predstavlja višak prihoda ostvaren u 2014. godini i prenesen u 2015. godinu čime se  
uravnotežuje proračun. III izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2015. godinu 
predlaže se  
umanjenje rashoda Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu u iznosu od 442.500,00 kn, odnosno 
1,97%. 
 
Rasprava:  
Jasminka Tkalac se vratila na sjednicu u 18,22 sati. 
 
Ivica Benković je kazao da ako nema solucije, srušiti stari most i sagraditi novi. Osvrnuo se na 
komunalnu infrastrukturu. Upitao je koliko nas to košta nogostup u Kolodvorskoj da je skuplji od 
prometnice. Pristupna rampa kod stare škole će nas koštati previše i ne izgleda dobro. Zatražio je 
da se prolongira rok za prehranu za OŠ. Zahtjeve bi trebalo zaprimati cijelu godinu. 
 
Gradonačelnica je kazala da se slaže da se rok za prehranu produlji. Što se tiče pristupnih rampi 
da li treba. Ona zgrada gore nije za rušenje. Zgrada je legalizirana, stabilna je, imamo projekt za 
energetsku učinkovitost.  
 
Usvajanje: 6 ZA 6 SUZDRŽAN  
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Zaključak: III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu nisu usvojene. 
 
Pauza 10 minuta 18,35. 
Sjednica se nastavlja u 18,57 sati 
Zlatko Starešinčić napustio sjednicu u 18,57 sati. 

                  
S obzirom da Rebalans nije prošao preskaču se sve točke vezane za rebalans i prelazimo na točku 
12. Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu. 

 
                 Pristigli amandman SDP-a i HNS-a nije stigao dan ranije, nego na dan sjednice, pa se vijećnici 

moraju očitovati hoće li se amandman uvrstiti u raspravu o Proračunu.   
Amandman se daje na raspravu.  
Rasprava:- 
Amandman se prihvaća JEDNOGLASNO da ide u raspravu o Proračunu Grada Ozlja za 2016.g.  

 
Točka 12. 

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU  
S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Kazala je da se Odbor za proračun i financije sastao i predlaže Gradskom vijeću usvajanje istog. 
Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu izrađen je 
po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o 
proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće: 1. Prihodi proračuna   - po 
ekonomskoj klasifikaciji 
 2. Rashodi proračuna  - po ekonomskoj klasifikaciji 
 3. Račun financiranja 
 4. Rashodi i izdaci proračuna - po organizacijskoj klasifikaciji 
                           - po programskoj klasifikaciji 
                       - po izvorima financiranja 
 5. Obrazloženje Plana razvojnih programa 
Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 21.122.000,00 kn što u 
odnosu na 2015. godinu (rebalans II) predstavlja smanjenje od 11,17%. U 2017. godini prihodi 
proračuna projicirani su s međugodišnjim rastom od 0,43% i iznose 21.212.000,00 kn, a u 2018. 
godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim padom od 1,07% i iznose 20.986.000,00 
kn.  
Ukupni proračunski prihodi sastoje se od  prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine. 
Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 20.992.000,00 kn, što u  
odnosu na 2015. godinu predstavlja umanjenje od 6,62%. U 2017. godini rashodi proračuna projicirani 
su s međugodišnjim rastom od 0,43% i iznose 21.082.000,00 kn, a rashodi za 2018. godinu projicirani  
su s međugodišnjim padom od 1,07% te iznose 20.856.000,00 kn.   
 
Rasprava:  
Jasminka Tkalac je kazala da se glasalo za amandman SDP-a, a vijećnici ga danas nisu dobili na 
klupe, nakon čega je predsjednik Gradskog vijeća pročitao tekst amandmana, a djelatnica je 
kopirala amandman i podijelila ga vijećnicima.  
 
Gradonačelnica je kazala da ona ne može prihvatiti ovaj amandman. Želimo ovaj grad i dalje 
voditi na ovoj trasi i nema smisla ovakve stvari izbacivati. Na planu standardne infrastrukture se 
radi na dnevnoj bazi i čini se sve da u ovu sredinu dođe što više sredstava. Radit će se sekundarni 
priključci gdje će ljudi učestvovati u sufinanciranju kao što činimo i sa cestama.  
 
Ivica Benković je kazao da je obrazloženo da postoji nesrazmjer u ulaganje u kulturu i ulaganje u 
komunalnu infrastrukturu. Pobrojao je ceste koje su još ostale neasfaltirane: Gornji Oštri Vrh, 
Donji Oštri Vrh (Javoršćak), Vini Vrh, Goršćaki (Sračić), Podgraj (Lukšići), gornje kupalište, 
Podbrežje (Vojanići), Polje, Ekonomija, Vranići, Vuljanići (kod Broza), Vuljanići (Tomašnica), 
Vrbanska Draga, Basarsko selo, Dvor, Zorkovac (Opatsko selo dvorac), Zorkovac (Opatski brijeg), 
Slapno (Barbići), NK Mali Erjavec (policija), Mali Erjavec (Petrić-Lukežić), Mali Erjavec (prema 
Deronji), Rađenovići, Hrastovica.  
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Gradonačelnica je kazala da će i to doći na red. Mi sada raspravljamo o nečemu što su prijavljeni 
projekti i ne možemo to sada skidati iz rebalansa.  
 
Stjepan Basar je kazao da se maksimalno radi na ulaganju u komunalnu infrastrukturu. 
Predlaže da se podrži ovakav Proračun.  
 
Gradonačelnica je kazala da se zaokružuju ciklusi. Pojasnila je dio sa škopom i opravdanost 
gradskih vrtova. Parcela je zasijana i imamo svoju škopu. Samo na slami smo dobili 23.500 kn, uz 
to smo imali priču Žetvene svečanosti. Pekmez smo pekli iz buternat buča, od toga smo napravili 
priču. Dobili smo od župe Vivodina crijep, s njim prepokrili krov na skladištu HŽ-a. Nova priča je 
da smo posijali raž, pekli smo pekmez. Sve su to priče zbog kojih imamo jednu ozbiljnu minutažu 
na HTV1 u emisiji Ekozona. Sutra opet snimaju prilog o adventu na Kupi, a snimit će se i priča o 
piru na OPG Čulig Stjepana iz Vrhovca.  
 
5 minuta pauza u 20,00 sati   
Sjednica se nastavlja u 20,06 
Josip Broz se vratio na sjednicu u 20,06 sati 
 
Nastavlja se sa sjednicom i prijedlogom Kluba koalicije HDZ, HSS, HSP da večeras raspravljamo 
do točke 25. dnevnog reda a ostale točke bi prebacili na idući tjedan. Dao je na glasanje ovakav 
prijedlog: 8 ZA, 4 SUZDRŽAN 
  
Rasprava: -  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao amandman kluba vijećnika SDP, HNS na glasanje.  
4 za, 8 protiv.  
Amandman nije prihvaćen.  
 
Prelazi se na glasanje o Proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. g. 
  
Usvajanje:  8 ZA, 4 SUZDRŽAN 
Zaključak: Donosi se Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.  

           godinu.  
 
Sjednicu napustila Vesna Novosel u 20,10 sati. 
 

Točka 13. 
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU   

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Ovom Odlukom se utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada 
Ozlja za 2016. godinu, njegovo izvršavanje, korištenje namjenskih prihoda, upravljanje imovinom, 
opseg zaduživanja i izdavanja jamstava, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, 
ovlasti gradonačelnice Grada Ozlja u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s 
izvršavanjem Proračuna.  
Rasprava: - 
Usvajanje: 8 glasova ZA, 4 SUZDRŽAN 
Zaključak: Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu 

 
Točka 14. 

PROGRAM IZGRADNJE GRAĐEVINA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
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Ovim se Programom utvrđuju građevine i uređaji komunalne infrastrukture koji se graditi u 2016. 
godini.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Program izgradnje građevina i uređaja komunalne  
                 infrastrukture u 2016. godini 

Točka 15. 
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Ovim Programom se utvrđuje opseg i troškovi održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 
godini za: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina u zimskim uvjetima, 
održavanje nerazvrstanih cesta, investicijsko održavanje javnih površina, održavanje javne 
rasvjete, održavanje groblja i održavanje odvodnje atmosferskih voda.    
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini  

 
Točka 16. 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU ZA 2016. GODINU  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Ovim Programom utvrđuju se programski zadaci Grada Ozlja i Vatrogasne zajednice Grada Ozlja 
koji se odnose na: procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije, praćenje i unapređenje rada Vatrogasne zajednice i DVD-a s područja 
Grada Ozlja, organiziranje promicanja i unapređenja stručno tehničkih poslova i informativno 
izvještajnu djelatnost.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Program javnih potreba u vatrogastvu za 2016. godinu  

Točka 17. 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016. GODINU  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od 
značenja za Grad Ozalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. U 2016. godini 
financirat će se slijedeće javne potrebe u kulturi: redovna djelatnost i programi Knjižnice i 
čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, redovna djelatnost i programi Zavičajnog muzeja Ozalj, redovna 
djelatnost i programi POU Katarina Zrinska Ozalj i provođenje projekata u kulturi od interesa za 
Grad Ozalj. 
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu  

Točka 18. 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016. GODINU  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Za podmirenje troškova svih programskih područja u 2016. godini u Proračunu Grada Ozlja 
osigurano je 200.000,00 kn koje će Grad doznačivati Zajednici športskih udruga Grada Ozlja.   
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
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Zaključak: Donosi se Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu  

Točka 19. 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2016. GODINU  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Za poticanje rada Udruga iz područja tehničke kulture, u Proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu 
planiraju se sredstva u iznosu od 25.000,00 kn.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak:  Donosi se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016. godinu  

Točka 20. 
ODLUKA O UTROŠKU SREDSTAVA OD PRODAJE, ZAKUPA, DAVANJA NA KORIŠTENJE 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I SREDSTAVA 

NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA U 2016. GODINI  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Sredstva koja su prihod Proračuna Grada Ozlja, a ostvarena su od prodaje, zakupa i davanja na 
korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, udružit će se sa sredstvima naknade koja se 
plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i koja su prihod proračuna Grada Ozlja. 
Prihod od prodaje, zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta, planira se u 
proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn. Sredstva će se 
koristiti za sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta, te 
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Odluka o utrošku sredstava od prodaje, zakupa, davanja na korištenje  
                 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i sredstava naknade  
                 koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini  
 

Točka 21. 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2016. GODINI  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
U Proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu planirani su prihodi po osnovi šumskog doprinosa u 
ukupnom iznosu od 70.000,00 kn. Sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: 8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini  

 
Točka 22. 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA  
POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2016. GODINU  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planira se u Proračunu Grada Ozlja 
u 2016. Godini u iznosu od 30.000,00 kn. Sredstva će se utrošiti za rješavanje stambenih pitanja 
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socijalno ugroženih kategorija stanovništva s područja Grada Ozlja kroz izdvajanja temeljem 
Socijalnog programa Grada Ozlja za 2016. Godinu.  
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji  
                 stanarsko pravo za 2016. godinu  

 
Točka 23. 

PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO  
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU  

 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u 
Proračunu Grada Ozlja za 2016. Godinu u iznosu od 395.000,00 kn. Sredstva će se utrošiti u 
okviru Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. Godinu.   
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  
                 zgrada u prostoru za 2016. godinu  
 

Točka 24. 
ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA OZLJA  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti  
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. U odnosu na raniji Socijalni program Grada Ozlja 
za 2015. godinu (''Službeni glasnik Grada Ozlja 8/14, 4/15), novom Odlukom o socijalnoj skrbi 
Grada Ozlja  predviđene se izmjene i dopune kako slijedi:  
-utvrđeni se opći uvjeti koji moraju ispunjavati korisnici socijalne skrbi    
(hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Grada te stranci i osobe bez državljanstva 
sa stalnim boravkom na području Grada, time da se prava utvrđena ovom Odlukom ne odnose se 
na osobe koji iste ili slične oblike socijalne skrbi ostvaruju po drugoj osnovi, osobe koje nisu 
uredno prijavljene kod Zavoda za zapošljavanje ili su u razdoblju šest mjeseci prije podnošenja 
zahtjeva odbile ponuđeno zaposlenje, osobe koje mogu ostvariti prihode prodajom imovine, 
davanjem u zakup ili najam imovinu koja niti njemu niti članovima domaćinstva ne služi za 
stanovanje ili na kućanstva u kojem netko od članova obavlja samostalnu djelatnost ili je 
suvlasnik više od 50% udjela u trgovačkom društvu, o čemu daju izjavu pod kaznenom i 
materijalnom odgovornošću – čl. 5.); 
 
utvrđeni su ostali uvjeti za ostvarivanje prava koji, uz opći uvjet, moraju biti ispunjeni 
alternativno: socijalni uvjet (korisnici zajamčene minimalne naknade – čl. 7.), imovinski uvjet 
(korisnik čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva u zadnja tri mjeseca ne 
prelazi iznos od 1.100,00 kn – čl. 8.) ili poseban uvjet (korisnici koji zbog izvanrednih okolnosti na 
koje nisu mogli utjecati (npr. rođenje, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, 
gubitak posla ili dr.) nisu u  mogućnosti u cijelosti ili djelomično zadovoljiti svoje osnovne životne 
potrebe i životne potrebe članova domaćinstva; roditelji, staratelji ili udomitelji djeteta sa 
teškoćama u razvoju ili osobe sa invaliditetom ili punoljetne osobe kojima je utvrđena potpuna ili 
djelomična nesposobnost za rad – čl. 9). 
 
utvrđeni su uvjeti, rokovi i dokumentacija koja mora biti priložena zahtjevu (na obrascu)  za svako 
od pojedinih socijalnih prava  (za naknadu troškova prehrane i nabavu udžbenika osnovnih škola 
utvrđeno je da se zahtjevi podnose od 15. kolovoza do 15. rujna 2016. godine te će se proteku 
roka odbaciti, smanjeni su iznosi za nabavu udžbenika za učenike od 5.-8. razreda), 
 
pravo na naknadu troškova stanovanja priznaje se isključivo korisnicima zajamčene minimalne 
naknade (a ne i drugim osobama koje ne ostvaruju pravo na pomoć od Centra za socijalnu skrb), 
na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, kao i obveza istih na odazivanje radu za opće dobro 
bez naknade; 
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Odlukom je obuhvaćeno i pravo na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, te pravo na 
sufinanciranje prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju (koje se do sada priznavalo u okviru drugih 
oblika pomoći) dok su neka ranija prava uvrštena pod druge oblike pomoći (tuđa pomoć i njega), a 
sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola se više ne vrši u okviru socijalnog programa, nego 
plana za školstvo; 
 
priznaju se troškovi smještaja trećeg i svakog slijedećeg djeteta u dječjem vrtiću, ako korisnik ima 
dvoje ili više djece koji pohađaju predškolski odgoj, neovisno o ispunjavanju drugih uvjeta; 
 
utvrđeni su uvjeti i iznosi za druge oblike pomoći u izuzetnim slučajevima, o čemu odluku donosi 
Gradonačelnik; 
 
utvrđeni su uvjeti pod kojima korisnici vraćaju neosnovano primljene iznose naknada, te obveza 
davanja točnih i potpunih podataka (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) i prijave 
promijenjenih činjenica i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava. 
 
 Radi navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Odluke kao u prijedlogu. 
 
Rasprava: - 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 

 
Točka 25. 

POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA  
GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA   

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti  
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Temeljem članka 37. st. 5. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,  
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) propisano je da se sjednice 
predstavničkog tijela mogu sazivati i elektroničkim putem, a st. 7. istog članka da će se 
poslovnikom 
o radu predstavničkog tijela urediti osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i 
odlučivanju. 
Naime, u 2015. godini troškovi uredskog materijala iznosili su do sada 33.728,17 kn, od čega 
znatni dio troškova iznosi upravo za dostavu materijala za sjednice Vijeća. Također, Proračunom 
za 2016. godinu predviđena je nabava tableta vijećnicima radi osiguravanja praćenja sjednica i 
sudjelovanja u radu vijećnika. Ostale izmjene Poslovnika odnose se na usklađivanje s važećim 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' 
Grada Ozlja broj 5/14, 7/14, 3/15, 4/15), te na donošenje akata po hitnom postupku, što je 
propisano čl. 120., a ne čl. 118. Poslovnika. S obzirom da je Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi predviđena mogućnost sazivanja sjednice i elektroničkim putem, čime bi 
se ostvarila ušteda na uredskom materijalu (uredski papir, toneri, servis i dr.) na godišnjoj razini 
u visini oko 30% troškova, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje odluke kao u prijedlogu. 
 
Rasprava:  
Biserka Vranić je zatražila pojašnjenje. Ako se sjednica saziva elektroničkim putem to znači da 
svaki vijećnik mora imati kompjuter, printer, boju i papir.  
 
Gradonačelnica je odgovorila da to neće biti potrebno jer će Grad kupiti tablete koji će svaki 
vijećnik zadužiti.  
 
Biserka Vranić je zatražila da se u Poslovničkoj odluci navede da će se nabaviti tableti i da će 
vijećnici dobivati materijale za sjednice vijeća elektroničkim putem na tablet.  
 
Sanja Mikšić je na zahtjev gradonačelnice ponovno pojasnila sporni dio oko sazivanja sjednice 
elektroničkim putem i nabave tableta. Kazala je da je prijedlogom predviđeno da se pozivi i 
materijali za sjednicu gradskog vijeća mogu dostaviti i elektroničkim putem. To nije nešto što 
mora biti, nego se može i tako dostaviti. U proračunu je predviđena nabava tableta i svi vijećnici 
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koji budu htjeli na ovakav način primati materijale će zadužiti tablete, a oni koji ne žele, 
materijale će dobivati u papirnatom obliku kao i do sada.  
 
Usvajanje:  8 glasova ZA, 4 SUZDRŽAN 
Zaključak: Donosi se poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog  
                 vijeća Grada Ozlja   

 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad 
sjednice završen u 20,36 sati.  
 
 
KLASA: 021-05/15-01/06 
URBROJ: 2133/05-01-15-2 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Erna Kranjčec 

 
_______________________ 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Josip Žapčić 

 
_____________________________ 

 


