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ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 13. studenog 2013. godine s početkom u 9,00 sati  

 
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica Benković, Josip Broz, Ivan  
    Čupor, Boris Guštin, Mirjana Marković, Zlatko Starešinčić,  
    Dubravka Sučec, Irena Šimunić, Jasminka Tkalac, Biserka Vranić, 

   Branko Zoretić, Josip Žapčić 
ODSUTNI:  Ivana Tomak Marković 
NAZOČNI:   Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić, 

- Zamjenica gradonačelnice Grada Ozlja, Nada Diković, dr.vet.med,   
- Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Irena Goršić,   
- Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i komunalne poslove, Jasna Panijan,   
- Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Mirjana Vidiček,   
- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o. 
- Zdenka Stupić – Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 
- Silvija Huljina – ravnateljica Zavičajnog muzeja Ozalj 
- Đurđica Rožić - ravnateljica Dječjeg vrtića i jaslica Zvončić 
- Sanja Tomašević – v.d. direktorica Turističkog ureda Ozalj 
- Branko Jakšić - županijski vijećnik  
- Ivica Glockner - tajnik Hrvatske demokratske zajednice, Ogranak Ozalj 
- predstavnici sredstava javnog informiranja,  

ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 09,02 sati  
 

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorila je Jasminka Tkalac zamjenica 
predsjednika Gradskog vijeća. Pozdravila je sve prisutne, konstatirala da je prisutno 12 
vijećnika, te da sjednica može započeti.  

 
Na usvajanje se daje slijedeći  

 
D N E V N I    R E D  

1. Aktualni sat, 
2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća, 
3. Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“. 

a. Izvješće o radu za pedagošku godinu 2012./2013. 
b. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2013./2014. 
c. Suglasnost na Statut 
d. Odluka o promjeni naziva  
e. Zaključak o primanju na znanje razrješenja i imenovanja članova Upravnog vijeća 

4. Zavičajni muzej Ozalj – Izmjene financijskog plana za 2013. godinu 
5. Suglasnost na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Gradske knjižnice  
6. II Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu 
7. Odluka o izmjenama Programa izgradnje građevina i uređaja  

komunalne infrastrukture u 2013. godini  
8. Odluka o izmjenama Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2013. god 
9. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu  
10. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2013. godinu 
11. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu  
12. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Ozlja za 2013. godinu 
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne  

vodne građevine 
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima 
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15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova  
komunalne djelatnosti održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta  
u zimskim uvjetima 

16. Plan rada zimske sluzbe za 2013./2014. godinu  
17. Zaključak o primanju na znanje razrješenje i imenovanje članova  

Skupštine Komunalno Ozalj d.o.o.  
18. Odluka o kupnji poljoprivrednog zemljišta za provođenje projekta „Gradski vrtovi“  
19. Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Ozlja 
20. Posjeta vijećnika Starom gradu Ozlju. 

 
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.  
 
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA. 
 
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.  
 

Točka 1. 
AKTUALNI SAT 

 
Ivica Benković pozdravio je nazočne, zahvalio gospodinu Zdravku Bičak na objavljenom 
članku o smrti gospodina Ivana Jančića. Osvrnuo se na izgradnju novih prometnica i 
probleme koji se javljaju kod izvođenja radova. Apelirao je na gradonačelnicu da se 
ubuduće građani upozore i informiraju preko predsjednika Mjesnih odbora i gradskih službi 
za konkretnu ulicu.   
 
Sjednici se pridružio g. Boris Guštin u 09,06 minuta. 
 
Mirjana Marković pozdravila nazočne i Gradskom vijeću predočila dopis MO Svetičko 
Hrašće koji bi gradske službe proslijedile ŽUC-u. Iz dopisa je vidljivo da bi se trebalo 
pristupiti hitnoj sanaciji ceste „uspon Fruščice“. Cesta je u takvom stanju da ugrožava 
sigurnost mještana.   
 
Irena Šimunić pozdravila je nazočne i uputila pitanje gradonačelnici. Kazala je da je 
dosadašnja praksa bila da delegacija Grada, UDVDR, vojske i policije na glavnom križu na 
mjesnom groblju u Ozlju položi vijence i zapali lampione na Dan Svih svetih. Iz kojeg 
razloga je to ove godine izostalo.   
 
Sjednici se pridružio g. Stjepan Basar u 09,12 minuta.  
 
Branko Benković pozdravio je prisutne. Ukazao je na problem vožnje mostom u Ozlju za 
vrijeme većih oborina. Naime, voda sa kolnika ne otječe već se zadržava i značajno otežava 
prometovanje. Upozoren je od mještana MO Vrhovac da je MO Vrhovac u 1. Zoni i mišljenja 
su da bi javna rasvjeta morala po tome svijetliti cijelu noć. Od kad se promijenio sat 
rasvjeta ne svijetli kao što bi trebala. Zbog toga bi koncesionara trebalo upozoriti da se to 
uskladi. Predložio je da na cestama u brdskim područjima treba napraviti kanale iz asfalta, 
a to je idealno kod izgradnje novih prometnica. Komunalnom poduzeću skrenuo je pažnju 
na nabavu kontejnera za tekstil, ali je mišljenja da je Ozlju potrebniji deponij za odlaganje 
elektroničkog otpada kojeg oni u Vrhovcu imaju i skladište u krugu MO.  
 
Dubravka Sučec pozdravila je nazočne i postavila pitanje o izgradnji pristupne ceste u 
Fratrovcima do groblja. Mještani su uplatili novac i obećana im je izgradnja ceste do 
proljeća 2013. Do sada još ništa nije poduzeto pa je postavila pitanje što je s tim i kad će se 
pristupiti izgradnji ceste. U Vrhovcu su bili radovi na prometnici kojom prilikom je cesta 
izrezana i ostala je velika jama koja je zatrpana pijeskom. Postavila je pitanje tko je to 
dužan popraviti.  
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Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Stjepan Basar nastavio je voditi sjednicu.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je pozdravila nazočne. Osvrnula se na izlaganje 
gospodina Ivice Benkovića gdje upozorava na probleme sa građanima koji se javljaju na 
terenu kod izgradnje prometnica. Na sreću, problem u Karlovačkoj cesti je riješen i 
asfaltiranje slijedi. Ubuduće će se Grad potruditi predvidjeti moguće situacije da do njih ne 
bi došlo. Također, pozdravlja inicijativu MO Svetičko Hrašće koju će poduprijeti i dopis 
proslijediti ŽUC-u.  Na upit o obilježavanju Dana Svih svetih da je ove godine izostalo 
polaganje vijenaca i paljenje lampiona na centralnom križu na groblju u Ozlju odgovorila je 
da je to zajedno s predstavnikom UDVDR učinjeno. Istina odustalo se od polaganja vijenaca 
ali zapaljeni su lampioni. Što se tiče upita o problemu zaustavljanja vode na kolniku na 
mostu u Ozlju odgovorila je da se vjerojatno radi o lošoj odvodnja na mostu. Ne zna da li se 
može popraviti ali će se nadležnima uputiti dopis. Dugujemo jednu općenitu analizu zona 
komunalnog uređenja grada. Što se tiče pitanja oko javne rasvjete, odgovorit će pročelnica 
Panijan. Slaže se s prijedlogom g. Benkovića da bi bilo idealno kad bi se pri izgradnji svih 
cesta na brdskom terenu grabe i kanali odmah napravili. Ovako kako je do sada rađeno je 
jeftinije ali će se zalagati da se to napravi ubuduće bar na onim cestama koje financira 
Grad. Pozdravlja prijedlog za nabavu kontejnera za elektronički otpad. Cesta u Fratrovcima 
je samo jedna od cesta koje su obećane a nisu realizirane. Popis tih cesta je napravljen i ići 
će se u realizaciju.  
 
Jasna Panijan je kazala da su područja Grada Ozlja razvrstana u 4 zone za naplatu 
komunalne naknade i komunalnog doprinosa. U 4. zoni su pusta sela i tu se ne plaća 
komunalna naknada ni doprinos. U 3. zoni nalaze se naselja u kojima uglavnom nema 
javne rasvjete i ceste su vrlo lošem stanju. U 1. i 2. su naselja u kojima je većina 
prometnica asfaltirana i postoji javna rasvjeta. Nije uvjet da je neko naselje u 1. zoni i da 
rasvjeta svijetli cijelu noć. Mi preporučamo da rasvjeta svijetli cijelu noć duž državne ceste i 
u samom centru Ozlja. Razlika između 1. i 2. zone je na nekim mjestima dosta mala. Uvijek 
će biti nezadovoljnih jer su naselja različito opremljena zato je odlučeno da će se morati 
detaljnije razmotriti i uspostaviti neki određeni kriteriji kako bismo lakše ta naselja 
razvrstali po zonama.  
 
Zlatko Gojmerac je pozdravio nazočne i kazao da se kontejneri za elektronički otpad ne 
mogu postaviti uz ostale kontejnere na zelenim otocima već će se nalaziti u reciklažnom  
dvorištu koje svaka JLS po zakonu mora imati. Svim korisnicima usluga je poslana 
obavijest kome se mogu obratiti za odlaganje takove vrste otpada. Nije preporučio MO 
Vrhovac da takav otpad skuplja bez nadzora jer bi ih inspekcija mogla kazniti. Kontejner za 
tekstil su obveza prema novom Zakonu. Da bi to napravili JLS mora napraviti svoj plan 
gospodarenja otpadom a temeljem toga izvođač usluga svoj plan. Što se tiče pitanja za 
popravak ceste gdje je Komunalno poduzeće vršilo radove dužno je to i popraviti o svom 
trošku. Na žalost Komunalno ne može izvoditi takove radove već zahtjeve dostavljaju  
Cestama. Oni na male intervencije ne izlaze odmah nego kombiniraju s nekim većim poslom 
na tom terenu. Zato se događa da to potraje i po mjesec dva dok se ne asfaltira. to rade kad 
dođe na red jer ne idu za manje popravke. Dok se to ne asfaltira nastoji se bar zakrpati 
šljunkom.  
 
Zlatko Starešinčić pozdravio je prisutne. Smatra da nisu rečene točne stvari od strane 
pročelnice Panijan. Slaže se s tim da centar Ozlja treba svijetliti cijelu noć. No mišljenja je 
da središnji dio grada nije preko Kupe te je pozvao gradske službe nadležne za javnu 
rasvjetu da provjeri koja sve naselja preko Kupe svijetle cijelu noć.  
 
Ivan Čupor pozdravio je sve prisutne i uputio pitanje direktoru Komunalnog Ozalj. U 
mjestu Zorkovac postoje dva slučaja gdje su vršeni radovi a prometnica se nikad nije 



4 
 

popravila. Postoje dva takva neriješena slučaja koja se vuku već desetak godina. Upitao je 
gdje je nastao problem i kako ga što prije riješiti. 
 
Zlatko Gojmerac je kazao da će ispitati o čemu se konkretno radi te da ga g. Čupor osobno 
nazove i konkretizira o čemu se radi.  
 
Branko Benković nadovezao se na direktora Komunalnog da je protuzakonito da se 
elektronički otpad deponira na jedno mjesto. U Vrhovcu je to riješeno da mještani dovezu 
elektronički otpad na jedan plato ispod stubišta zgrade mjesnog odbora, koncesionar to 
uredno odvozi i ne vidi razloga da to bude protuzakonito.  
 
Boris Guštin napustio sjednicu u 09,40 sati 
 
Stjepan Basar mišljenja da bi trebalo konkretizirati rok Komunalnom u kojem vremenu se 
mora cesta sanirati poslije radova. Apelira na gradski odjel koji vodi brigu o javnoj rasvjeti 
da utječe na koncesionara. Mišljenja je da gradske službe nisu dovoljno ažurne i apelira da 
se popravi stanje u odjelima svaki u svom resoru.  
 
Zlatko Starešinčić uputio je dobronamjernu kritiku službama Grada koje pripremaju 
materijale za sjednicu Gradskog vijeća. Naime, učestalo je dobivanje dopuna dnevnog reda 
koje se dijele na sam dan sjednice i ne stigne ih pročitati. Kazao je da u ovom sazivu ima 
vijećnika koji su bili vijećnici u prošlom sazivu kada su primali kritike na dnevni red i 
količinu materijala za raspravu. Bilo je dogovoreno da će materijali biti tanji sa manje 
točaka dnevnog reda a sve u cilju što kvalitetnije rasprave i donošenja zaključaka, no ništa 
se nije promijenilo.  
 
Boris Guštin pridružio se sjednici u 09,48 sati 
 
Stjepan Basar se slaže sa gospodinom Starešinćem da bi u materijalima za sjednice 
Gradskog vijeća trebalo biti manje točaka. Kazao je da će se potruditi da ubuduće bude što 
manje dopuna dnevnog reda.  
 
Gordana Lipšinić kazala je da vijećnici ne bi trebali raspravljati o tome koliko su veliki  
materijali, već da treba raditi za dobrobit građana i grada i ne treba trošiti vrijeme na ono 
što nije suština problema.  
 
S obzirom da više nitko nije uzeo učešće u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća zaključio 
je raspravu po aktualnom satu.   
 

 
Točka 2. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA TREĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 
 

Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Rasprava: - 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO  s 14 glasova ZA 
Zaključak:  Usvaja se Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja 

 
 

Točka 3. 
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „ZVONČIĆ“ OZALJ  

A) IZVJEŠĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2012./2013. 
B) PLAN RADA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013./2014. 
C) SUGLASNOST NA STATUT 
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D) ODLUKA OPROMJENI NAZIVA  
E) ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE RAZRJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANOVA 

UPRAVNOG VIJEĆA 
 

Predlagatelj:  a-d) Dječji vrtić  
                     e) Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  a-d) Đurđica Rožić – ravnateljica Dječjeg vrtića 
                     e) Gradonačelnica  
 
Đurđica Rožić pozdravila je nazočne i ukratko podnijela izvješće o radu i plan rada za 
pedagošku 2013./2014. godinu. Pozvala je prisutne da se uključe u akciju donacije za 
nabavu jednog kombiniranog dječjeg igrala koje košta 31.000,00 kuna. Nadalje, traži se 
suglasnost na Statut. Dječji vrtić dužan je uskladiti svoj Statut s odredbama Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. Sukladno navedenom 
rok za usklađenje je 90 dana od stupanja Zakona na snagu. Upravno vijeće je utvrdilo 
prijedlog Statuta koje upućuje osnivaču na davanje prethodne suglasnosti. Nadalje, 
djelatnost ustanove predškolskog odgoja i naobrazbe jasno je zakonski određena i stoga u 
nazivu ustanove nema potrebe navođenja djelatnosti jaslica. U nazivu je dovoljno istaknuti 
da se radi o dječjem vrtiću, te je potrebno uskladiti naziv.    
 
Branko Benković napustio sjednicu u 09,59 sati 
 
Rasprava: 
Dubravka Sučec je kazala da je vidljivo iz izvješća da u 2012. godini nije bilo na Zavodu za 
zapošljavanje pripravnike koje je mogla zaposliti s obzirom da je 7 odgajateljica na 
porodiljnom dopustu.  Ove godine je bilo takovih osoba na Zavodu za zapošljavanje pa je 
upitala ravnateljicu zbog čega nije zaposlila kolegicu sa Zavoda, jer ona trenutno putuje u 
Karlovac. Mišljenja je da bi ta osoba više koristila u Ozlju, a uštedjelo bi se na putnim 
troškovima. Kazala je da je već dugi niz godina praksa u OŠ u Ozlju da se svi seminari i 
stručni skupovi odvijaju u Karlovcu gdje se razmatraju teme i problemi dječjih vrtića iz 
Karlovačke županije, a iz izvješća je vidljivo da djelatnici i ravnateljica DV „Zvončić“ Ozalj na 
sve seminare idu u Zagreb što je dodatni trošak proračunu Grada. Predložila je da se proba 
urediti tako da se stručni skupovi odvijaju u Karlovcu, a destinacije izleta djece iz vrtića 
prilagode njihovu uzrastu.  
 
Đurđica Rožić je odgovorila na pitanje o zapošljavanju odgajatelja pripravnika za prošlu 
pedagošku godinu. Naime, prošle godine na Zavodu za zapošljavanje nije bilo osobe koja je 
završila višu stručnu spremu za odgajatelja koja bi stažirala. Ove godine je zahtjev 
podnesen, javila se jedna osoba i otišla je vlastitim odabirom u Karlovac. Prihvaća sugestiju 
vezano za izlete te će se gledati u tom smjeru zbog uštede jer roditelji su ti koji financiraju. 
Stručni skupovi su nekad bili organizirani u Karlovcu ali su ukinuti i sada je većina 
skupova i seminara u Zagrebu.  
 
Josip Žapčić pozdravio je prisutne, i zatražio da mu se pojasni u Statutu dio vezan za 
poslovnu tajnu (poglavlje 16. čl. 86.). Podaci o poslovnim rezultatima dječjeg vrtića i podaci i 
isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.  
 
Irena Goršić je odgovorila da se moraju predvidjeti situacije kad ravnatelj ima pravo 
proglasiti nešto tajnom, a te situacije se ne mogu unaprijed predvidjeti, te da to ne mijenja 
na stvari da je rad ustanove javan.  
 
Gordana Lipšinić upoznala je nazočne da je istekao mandat članovima Upravnog vijeća i 
trebalo je imenovati nove članove.  
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Đurđica Rožić je obavijestila nazočne vijećnike da je u Upravno vijeće vrtića izabrana 
gospođa Melita Golub od strane odgojitelja i gospođa Tamara Lončar Komadina ispred 
roditelja.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
 
Odluka: a) Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća  
             b) Donosi se Zaključak o prihvaćanju Plana rada  
          c) Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Statut  
    d) Donosi se Odluka o promjeni naziva  
    e) Donosi se zaključak o primanju na znanje razrješenje i imenovanje  
                članova Upravnog vijeća  

 
Točka 4. 

IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2013. GODNU 
 
Predlagatelj:  Zavičajni muzej Ozalj 
Izvjestitelj:  Silvija Huljina – ravnateljica  
 
Silvija Huljina je pozdravila nazočne i ukratko pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da 
se ne planira ni povećanje ni smanjenje prihoda već se radi samo o preraspodjeli postojećih 
a glavni razlog zašto je moralo doći do izmjena i dopuna Financijskog plana je kvar na 
cjevovodu uslijed čega je iznos računa Komunalnog znatno porastao.  
 
Rasprava: 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
 
Odluka: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena Financijskog plana za 2013.  
             godinu. 
 

Točka 5. 
SUGLASNOST NA IZMJENE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU  

I NAČINU RADA GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA OZALJ  
 
Predlagatelj:  Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj  
Izvjestitelj:  Zdenka Stupić – ravnateljica  
 
Zdenka Stupić pozdravila je nazočne i kazala da su ove izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice uslijedile nakon što je 
Ured državne uprave u karlovačkoj županiji zatražio da se dostave normativni akti. Prilikom 
pregleda navedenih akata uočeni su nedostatci koje je potrebno uskladiti s Zakonom o 
izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama.  
 
Josip Žapčić napustio je sjednicu u 10,27 sati 
 
Rasprava:  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 11 glasova ZA 
   
Odluka: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena Pravilnika o unutarnjem  
             ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca  
             Ozalj  
 
Sjednici se pridružili Branko Benković i Josip Žabčić u 10,30 

 
Točka 6. 
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II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU 
 

Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Mirjana Vidiček – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
 
Mirjana Vidiček podnijela je izvješće o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 
2013. godinu. Kazala je da se sastao Odbor za proračun koji predlaže Gradskom vijeću da 
se II izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja prihvate. Gospodin Stjepan Basar je kao 
važnu činjenicu za planiranje proračuna istaknuo da se prihodovna strana proračuna ne 
može puno povećati, te da se treba razmisliti o smanjenju rashoda. Predložio je da se 
razmisli o umanjenju one djelatnosti koje ne donose dobit, te o tome da se masa za plaće 
zaposlenih drži u zakonskom okviru.   
 
Rasprava:  
Gordana Lipšinić je informirala nazočne o aktivnostima da bi pojasnila zašto prijedlog 
proračuna ide u ovim smjerovima koje je pročelnica iznijela. Odbor za proračun je donio 
zaključak da treba racionalizirati troškove gdje god je to moguće. Složila se sa stavom 
odbora ali samo u prihodovnom dijelu. Neće se uvoditi novi porezi građanima, ali postoji 
drugi prostor i način da se vidi kako i gdje se mogu povećati prihodi. Ozbiljno se razmišlja 
koji je to način s kojim ćemo povećati prihode i kako rasporediti sredstva koja imamo. 
Pobrojala je akcije koje su u gradu započete. Jedna od akcija je uređenje parkirališta ispod 
gradske uprave. Ideja i namjera je bila dobra ali nažalost nisu stigla sredstva iz Fonda za 
regionalni razvitak. Ugovor je bio potpisan i bilo je nužno krenuti ali na način da smo 
investiciju sveli na razinu koju naš proračun može podnijeti. Obuhvaćen je i dio gradskog 
zemljišta uz policijsku postaju. Taj dio će se urediti kao parkiralište za službena policijska  
vozila.  
 
Mirjana Marković se osvrnula na osamnaestu točku dnevnog reda - gradski vrtovi. Upitala 
je da se pojasni kakav je to projekt i o čemu se tu radi. Mišljenja je da bi trebalo kupovati 
po tržišnoj vrijednosti a ne po procijenjenoj. Možda ima i drugih građana koji imaju takovo 
zemljište i voljni su prodati po puno manjoj cijeni ili da se ide u najam zemljišta po 
simboličnoj cijeni. Upitala je da li je Grad razmišljao u tom pravcu da dobije zemljište od  
nekog staračkog domaćinstva uz doživotnu brigu i skrb. Postavila je konkretno pitanje. 
Zašto baš ova parcela? 
 
Sjednicu napustio novinar „Večernjeg lista“ Zdravko Bičak u 10,56 sati.  
 
Gordana Lipšinić je kazala da treba promisliti da li je ova ideja dugoročno dobra za Ozalj. 
Imamo dio vrtova na Bikovom brdu, na padini prema zgradama i u parku. Postavlja se 
pitanje zašto neko ima a netko nema vrt. Zaključak je da bi bilo dobro da imamo gradske 
vrtove gdje bi izmještanjem ovih postojećih vrtova u centru grada uredili središte grada.  
Vođeni tom idejom trebalo je naći lokaciju koja je primjerena i koja mora biti blizu. U 
međuvremenu je stigla ponuda gospodina Migana koji je ponudio parcelu koja je uz 
gradsku parcelu gdje se radi pročistač otpadnih voda. Tehnološko rješenje i nus proizvod 
pročistača je mulj koji negdje mora biti odložen. Kako i kamo će se taj mulj zbrinjavati ne 
zna se još ni na nivou Hrvatske. Gradonačelnica je kazala da je bila je u Sloveniji u Humu 
na Sutli sa direktorom Komunalnog Ozalj u razgledavanju njihovog pročistača. Gradu Ozlju  
je zanimljiva baš ova parcela zbog blizine pročistača.  
 
Zlatko Starešinčić mišljenja je da je točku gradski vrtovi trebalo staviti prije rebalansa. 
Nije protiv gradskih vrtova ali moramo procijeniti vrijeme u kojem živimo. Konstatirao je da 
imamo puno zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje bi trebalo iskoristiti.  
 
Biserka Vranić je predložila je amandman da se ovaj dio izbaci iz proračuna i da se prebaci 
za 2014. godinu. Kazala je da projekt mora imati odgovore na sva pitanja. Ovo je samo 
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ideja. Ovdje ima jako puno neodgovorenih stvari. Nije vrijeme da se troši novac na ideje koje 
su još uvijek u oblacima. Kazala je da se treba upitati da li grad ima neki drugi resurs. Ima 
parcelu iza dječjeg vrtića. Mišljenja je da ova ideja s gradskim vrtovima može funkcionirati u 
velikim gradovima poput Minhena i sl., ali što grad Ozalj ima konkretno od toga. Podilazimo 
ljudima koji su uzurpirali zemljište unazad 50 godina. Upitala je da li će grad biti talac 
stanara koji imaju previše slobodnog vremena pa se međusobno ne slažu. Mišljenja je da bi 
u parku trebalo najprije riješiti komunalnu problematiku. Nadalje, kazala je da je gospodin 
Migan 20 godina bio direktor gradskog poduzeća kojeg je na kraju doveo u kolaps. Ovaj 
grad nema nikakvu obavezu prema njemu osim prava koja ostvaruje u Socijalnom 
programu. Kazala je da smo jedno selo, sa puno neobradivog zemljišta.  
 
Gordana Lipšinić je kazala da primjedbe stoje ako gledamo usko. Bitno je da centar Ozlja 
treba urediti drugačije. Zapušten je. Kazala je da je Ozalj grad, ali izgleda kao selo, a baš to 
želi promijeniti. Parcela iza vrtića je namijenjena proširenju vrtića a do sada je bila 
namijenjena za izgradnju postrojenja na biomasu. Ovaj prijedlog o gradskim vrtovima nije 
ishitren i nepromišljen.   
 
Amandman gospođe Biserke Vranić da se 5.000 kn izvadi iz prijedloga rebalansa dan je na 
glasanje.   
Sa 6 glasova amandman nije prošao.   
 
Usvajanje: 8 glasova ZA, 6 suzdržan.  
   
Odluka: Donose se II Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu 
 
PAUZA: od 10 minuta u 11,40 sati.  
Sjednica nastavljena u 11,50 sati.  
Novinari napustili sjednicu.  
 
Prisutno 13 vijećnika /Biserka Vranić odsutna/ 

 
Točka 7. 

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA IGRADNJE GRAĐEVINA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.GODINU  

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Mirjana Vidiček – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
   
Rasprava: - 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
 
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama rograma izgradnje građevina i uređaja  
             komunalne infrastrukture za 2013. godinu.  

 
 

Točka 8. 
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2013.GODINU  
 

Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Mirjana Vidiček – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
    
Rasprava: 
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Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
   
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne  
             infrastrukture za 2013. godinu 
 
Biserka Vranić se pridružila sjednici 

 
Točka 9. 

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  
U KULTURI GRADA OZLJA ZA 2013.GODINU  

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Mirjana Vidiček – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
 
Mirjana Vidiček mijenja se samo dio koji se odnosi na Zavičajni muzej i umanjuje se 
najamnina.  
 
Rasprava: - 
Usvajanje: 13 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN 
Odluka: Donosi se Odluka o Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada  
             Ozlja za 2013. godinu 

 
Točka 10. 

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  
U VATROGASTVU GRADA OZLJA ZA 2013.GODINU  

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Mirjana Vidiček – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o Izmjenama Programa javnih potreba u vatrogastvu  
             Grada Ozlja za 2013. godinu 
 
 

Točka 11. 
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U SPORTU GRADA OZLJA ZA 2013.GODINU  
 

Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Mirjana Vidiček – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
 
Rasprava: - 
Usvajanje: 12 glasova ZA, 2 PROTIV  
Odluka: Donosi se Odluka o Izmjenama Programa javnih potreba u sportu  
             Grada Ozlja za 2013. godinu 
 
Sjednicu napustio Josip Žapčić 

 
Točka 12. 

ODLUKA O IZMJENAMA SOCIJALNOG PROGRAMA  
GRADA OZLJA ZA 2013.GODINU  

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
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Irena Goršić je kazala da se mijenja samo čl. 15. Socijalnog programa. Potrebno je povećati 
stavku pomoć za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola jer je Grad preuzeo obvezu 
sufinanciranja, a prema Odluci Vlade RH država sufinancira 75%, Županija i Grad po 
12,5% ovih troškova. Isto tako potrebno je povećati sredstva za opremu novorođenčadi i 
ostale naknade u naravi zbog sufinanciranja troškova prijevoza troje djece sa posebnim 
potrebama koja ne mogu pohađati redovnu predškolu, već pohađaju Centar za odgoj i 
obrazovanje Banija Karlovac i troškova smještaja trećeg djeteta u DV „Zvončić“ Ozalj.  
 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Ozlja  
             za 2013. godinu 
 

Točka 13. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  

O PRIKLJUČENU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE  
 

Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Jasna Panijan – pročelnica UO za urbanizam i komunalne poslove 
 
Jasna Panijan upoznala je nazočne da je 2013. godine u „NN“ objavljen Zakon o izmjenama 
i dopunama Zakona o vodama. Izmjene i dopune su stupile na snagu 18.05.2013. godine. 
Navedenim Zakonom su ukinute odredbe koje su omogućavale JLS naplatu naknade za 
priključenje na komunalne vodne građevine koje su JLS regulirale svojim Odlukama o 
priključenju. U prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o vodama utvrđeno je da su JLS dužne u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona 
staviti izvan snage svoje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine u dijelu koji 
se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje.  
 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju  
             na vodne građevine  
 
 

Točka 14. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  

O GRADSKIM POREZIMA GRADA OZLJA   
 

Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić - pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti  
 
Irena Goršić je kazala da je prema prijedlogu došlo do promjene kriterija kod razreza 
poreza na korištenje javnih površina, te su uvedena oslobođenja plaćanja za neke 
djelatnosti neprofitnog karaktera.  
 
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima   
             Grada Ozlja  
 

Točka 15. 
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE  

ZA POVJERAVANJE POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI  
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ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA  
U ZIMSKIM UVJETIMA 

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Jasna Panijan - pročelnica UO za urbanizam i komunalne poslove   
 
Jasna Panijan je podnijela kraće izvješće. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu 
komunalne djelatnosti se mogu obavljati putem trgovačkog društva koje je osnovala JLS 
putem koncesije, te putem ugovora. Ugovor za održavanje javnih površina i nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima s Obrtom „Građevinska mehanizacija i autoprijevoz“, vl. Ivan 
Zoretić, zaključen je 26.10.2009. godine. Sklopljen je na četiri godine, tako da je istekao 
26.10. ove godine. Na temelju Odluke gradonačelnice Grada Ozlja imenovano je 
Povjerenstvo za provedbu natječaja. Objavljen je natječaj, a kriterij za odabir najpovoljnije 
ponude je najniža cijena. Ponude po natječaju otvorene su dana 10.listopada 2013. godine. 
Po obavljenom natječaju zaprimljene su dvije ponude i to ponuda Obrta „Građevinska 
mehanizacija i autoprijevoz“ iz Ozlja, vl. Ivan Zoretić i ponuda obrta „GMTT Lešćanec“ iz 
Vrškovca, vl. Marijan Lešćanec. Izvršen je pregled i ocjena ponuda, te je utvrđeno da 
ponuda gospodina Ivana Zoretića nije valjana jer nije uvezena u cjelinu i stranice nisu 
pravilno označene. Osim toga, navedena ponuda ima višu ponudbenu cjelinu. Zaključeno je 
da ponuda obrta „GMTT Lešćanec“ udovoljava kriterijima natječaja, te se predlaže 
Gradskom vijeću da prihvati prijedlog Odluke. 
 
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova  
             komunalne djelatnosti održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta  
             u zimskim uvjetima  
 

Točka 16. 
PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA 3013./2014. 

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Jasna Panijan - pročelnica UO za urbanizam i komunalne poslove   
 
Jasna Panijan je kazala da je svake godine potrebno temeljem Odluke o nerazvrstanim 
cestama donijeti Plan rada zimske službe kojim se određuju mjere i stupnjevi pripravnosti 
zimske službe, redoslijed i prioritet izvođenja radova i način obavješćivanja o stanju 
prohodnosti nerazvrstanih cesta, te o ograničenjima u prometu i drugim događajima 
vezanim uz ceste u zimskim uvjetima. Ovim planom su obuhvaćene samo javne površine u 
nadležnosti lokalne samouprave i to nerazvrstane ceste, nogostupi, javna parkirališta, trgovi 
i autobusni kolodvor. Kod čišćenja i posipavanja u zimskim uvjetima prednost imaju 
pješačke i cestovne površine koje vode uz najvažnije institucije u Ozlju, kao što su škola, 
vrtić, Dom zdravlja i slično. Njih je potrebno očistiti najdulje u roku 6 sati po prestanku 
padalina. U roku 12 sati očistit će se pješačke i prometne površine kuda se češće prolazi, a 
sve ostale u roku 24 sata po prestanku padalina. Radove na posipavanju i uklanjanju 
snijega i leda u zimskim uvjetima s pješačkih i prometnih površina u središtu Ozlja obavlja 
osoba s kojom će Grad Ozalj sklopiti ugovor o održavanju javnih površina i nerazvrstanih 
cesta. U ostalim područjima radove na čišćenju će obavljati sami mještani u dogovoru s 
predsjednikom MO, za što će im Grad Ozalj dati 20l eurodizel goriva po satu rada traktora 
koji vuče ralicu, nakon završenog čišćenja i po specifikaciji koju dostave predsjednici MO. 
Komunalno d.o.o. iz Kostanjevca održavat će dionicu Lović Prekriški-Galin, a podmirenje 
troškova vršit će se na isti način kao i mjesnim odborima.  
 
Rasprava: 
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Zlatko Starešinčić je predložio da se cesta koja vodi prema poslovnoj zoni „LUG“ stavi u 1. 
prioritet.   
 
Branko Benković je zamolio da se urgira kod nadležnih službi da ralica koja čisti kroz 
naselje Vrhovac na dionici od „trgovine do križa“ ne vozi sa podignutom ralicom.  
 
Stjepan Basar je apelirao na gradske službe da se popune konekcije u dionicama, te da se 
čisti  sve u nizu.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 glasova ZA 
   
Odluka: Donosi se Plan rada zimske službe za 2013./2014.   
 

Točka 17. 
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE  

RAZRJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANOVA  
SKUPŠTINE KOMUNALNO OZALJ  

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić - pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti   
 
Irena Goršić je kazala da gradonačelnica imenuje i razrješava predstavnike Grada Ozlja u 
tijelima javnih ustanova i ustanova kojima je osnivač Grad Ozalj, trgovačkih društava u 
kojima Grad Ozalj ima neke udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojima je Grad 
osnivač.  
 
Rasprava: 
 
Biserka Vranić je kazala da je logično da svaka nova garnitura vlasti imenuje svoje članove. 
Napominje da se ne bi smjelo dogoditi da suprug zamjenice gradonačelnice bude u ovakvom 
tijelu jer ovakvim imenovanjem šaljemo lošu poruku. Mišljenja je da se ovdje radi o sukobu 
interesa, te da obitelji gradonačelnice i zamjenice ne bi smjele upravljati niti biti u tjelima 
gdje se donose odluke.  
 
Nada Diković je kazala da će uputiti upit Povjerenstvu za sukob interesa, te vijećnike 
povratno informirati.  
 
Gordana Lipšinić je kazala da će gradske službe poslati službeni upit Povjerenstvu za 
sukob interesa, te na slijedećoj sjednici izvijestiti vijećnike.  
 
Odluka: Donosi se Zaključak o primanju na znanje razrješenje i imenovanje  
             Članova Skupštine Komunalno Ozalj d.o.o.  
 

 
Točka 18. 

ODLUKA O KUPNJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  
ZA PROVOĐENJE PROJEKTA „GRADSKI VRTOVI“ 

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić - pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti   
 
Rasprava: - 
Usvajanje: 7 glasova ZA, 6 PROTIV   
Odluka: Donosi se Odluka o kupnji poljoprivrednog zemljišta za provođenje  
             projekta „Gradski vrtovi“ 
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Točka 19. 

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OZLJA  
 

Predlagatelj:  Turistička zajednica Grada Ozlja  
Izvjestitelj:  Sanja Tomašević – v.d. direktorica turističkog ureda    
 
Sanja Tomašević podnijela je izvješće o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada 
Ozlja za 2012. godinu.  
 
Rasprava: 
 
Branko Zoretić je upitao da li je JLS tražila osnivanje Turističke zajednice. Također je 
konstatirao da je iz financijskog izvješća vidljivo da od ukupnih rashoda, 80% ide na 
mjesečnu plaću jednog zaposlenog. Realizirano je jako malo odnosno 20.000,00 kn. Smatra 
da Gradu Ozlju takva Turistička zajednica nije potrebna.  
 
Sanja Tomašević je iz izvješća pročitala postotke povećanja dolaska i noćenja turista, 
prihoda od boravišnih pristojbi i turističkih članarina i to sve od otvaranja turističkog ureda 
u Ozlju.   
 
Ivan Čupor je upitao gdje je nastao problem što se tiče projekata. Zašto nam ne prolaze na 
natječajima, da li nisu kvalitetno napisani ili nešto drugo. U izvješću je navedeno da je  
otvaranje turističkog ureda u Ozlju imalo više utjecaja na susjedne općine nego na domaće 
stanovništvo, kako se to tumači.  
 
Sanja Tomašević je odgovorila da mi kasnimo sa otvaranjem privatnog smještaja. Naši 
projekti su jako dobri, no nedostaju suglasnosti Grada o sufinanciranju tih projekata.  
 
Zlatko Starešinčić je upitao da li grad Ozalj ima uvjete za razvoj turizma, na što je gospođa 
Tomašević odgovorila da ima, da ljudi rado dolaze u Ozalj, no nemamo financijske koristi. 
Morali bi imati kvalitetnu ponudu.   
 
Zlatko Starešinčić napustio sjednicu 12,33 
 
Biserka Vranić je kazala da je razvoj turizma težak posao, a posebno je težak na 
kontinentu. Mišljenja je da je bilo bolje da smo ovakav dokument dobili na Odboru na 
turizam. Loša je konstatacija je da nam ne treba Turistička zajednica. Apelira na sve da se 
omogući i pomogne Gradonačelnici kao predsjednici TZ. Trebalo bi sazvati zajedničku 
sjednica Odbora za turizam i članova vijeća TZ. Ovo je dugotrajan proces od desetak godina 
i negativnosti nisu od jučer. Treba prijavljivati projekte koje imamo i apelira na 
gradonačelnicu da vidi sa ljudima u turističkom vijeću što nam je cilj. Treba napraviti  
imidž grada u koji ljudi žele ponovno doći.  
 
Jaminka Tkalac je mišljenja da je izvješće napravljeno podcjenjivački prema instituciji 
Gradskog vijeća u smislu što su neki uvodni dijelovi poboldani gdje se ukazuje što TZ ne 
smije raditi. Kazala je da je prežalosno i pretužno da se u izvješću navedeno da „u 
ugostiteljskom objektu dio osoblja govori njemački i engleski pa su osposobljeni za pružanje 
osnovnih informacija stranim posjetiteljima“. Nadalje, osvrnula se na rečenicu gdje navodi 
da u turističkom uredu tijekom ljetnih mjeseci temperatura plus 52 stupnja, a zimi pada do 
minus 12. Upitala je direktoricu gdje ona ima ured u Dubaiju ili Humićki. Kazala je da je na 
izvješću vidljivo da piše v.d.direktor da li to znači da gospođa nema položen stručni ispit i 
ako nema zašto nema. Pitanje je uputila i bivšoj gradonačelnici gospođi Vranić koja je tada 
bila predsjednica TZ, a nije ništa poduzeto.  
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Sanja Tomašević je odgovorila da je istina da nema položen stručni ispit, ali iz razloga što  
nadležno ministarstvo nije već dvije godine organiziralo polaganje stručnih ispita i još uvijek 
čeka da ju pozovu. Kazala je da je namjerno uvodni dio napravila poboldan da upozna 
vijećnike što TZ smije a što ne. Ne vidi razlog zašto vijećnicu smeta dio u izvješću gdje piše 
da djelatnici ugostiteljskog objekta govore njemački i engleski i da su osposobljeni.  
 
Stjepan Basar je mišljenja da je svaka ustanova Grada Ozlja koja je korisnik gradskog 
proračuna dužna Gradskom vijeću dostaviti i predočiti izvješće o svom poslovanju. Ako je 
direktorica turističkog ureda mišljenja da nije dužna davati izvješće gradskom vijeću, onda 
ni vijećnici nisu dužni izglasati izvješće o radu.  
 
Gordana Lipšinić je kazala da je ovo izvješće isprovocirano javnim mijenjem da javnost nije 
zadovoljna radom TZ. Turistička zajednica Grada Ozlja je osnovana s procjenom da će Ozlju 
donijeti boljitak. Kazala je da joj ne pada na pamet da se ugasi TZ, već naprotiv podzela je 
predradnje i pregovara sa susjednim općinama da se TZ proširi na šire područje bivših 
općina. Svjesni smo da nemamo dovoljno kapaciteta, ali treba se upitati zašto ih nemamo. 
Treba postojati poduzetnički poticaj. Takvoj TZ će biti predsjednik. Ozalj je destinacija 
vrijedna pažnje. Treba staviti sadržaje u funkciju, a ovaj potencijal koji Ozalj ima nismo 
dovoljno iskoristili. Naglasila je da su projekti koje su osobno nošeni u Ministarstvo turizma 
i kulture napravljeni u Gradu Ozlju zahvaljujući radu djelatnika gradske uprave.  
 
Usvajanje:  
Odluka: Donosi se zaključak o primanju na znanje Izvješća Turističke Zajednice  
  

Točka 20. 
POSJETA VIJEĆNIKA STAROM GRADU OZLJU  

 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
 
Gradonačelnica je pozvala prisutne vijećnike da po 20. točki dnevnog reda krenu u posjet 
Starom gradu Ozalj.  
 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je 
rad sjednice završen je u 12,55 sati.  
 
KLASA: 021-05/13-01/05 
URBROJ:2133/05-01-13-2 
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