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ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 20. veljače 2014. 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, Zlatko Starešinčić, Irena Šimunić, Jasminka Tkalac,  
                                 Biserka Vranić, Branko Zoretić, Josip Žapčić 
ODSUTNI:  -- 
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 – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj 
- Silvija Huljina – ravnateljica Zavičajnog muzeja Ozalj 
- Đurđica Rožić - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  
-    Suzana Bakale – računovodstveni djelatnik 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 14 vijećnika, te da sjednica 
može započeti. Dnevi red je izmjenjen u smislu da zadnja točka br. 17. Informacija o 
projektu „Ozalj-Europska kolijevka akvarela“ bude točka 3. dnevnog reda Grada Ozlja, 
točka 14. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih se skida sa 
dnevnog reda, a zadnja točka dnevnog reda se dodaje i glasi: 17. Zaključak o prijedlogu za 
imenovanje mrtvozornika na području grada Ozlja. Ovakav izmijenjeni dnevni red daje se 
na usvajanje. 
 

D N E V N I    R E D  
1. Aktualni sat, 
2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća, 
3. Informacija o projektu „Ozalj-Europska kolijevka akvarela“, 
4. Dječji vrtić „Zvončić“ Ozalj-Financijsko izvješće za 2013. godinu, 
5. Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj:  

a) Izvješće o radu za 2013. godinu 
b) Financijsko izvješće za 2013. godinu  
c) Zaključak o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice, 

6. Zavičajni muzej Ozalj:  
a) Izvješće o radu za 2013. godinu 
b) Financijsko izvješće za 2013. godinu 

7. Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska: 
a) Izvješće o radu za 2013. godinu 
b) Financijsko izvješće za 2013. godinu 

8. Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje 23.svibnja do 31.prosinca 2013. godine i  
     Upravnih odjela za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2013. godine,    
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini, 
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2013. godini, 
11. Odluke o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja:  

a) Pogrebnim društvima  
b) AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj  



2 
 

12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu, 
13. Odluka o zaduživanju Grada Ozlja, 
14. Odluka o raspisivanju izbora Vijeća mjesnih odbora, 
15. a) Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2013.     
         Godinu 
     b) Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije, 
16. Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Ozlja i Škrak Sande u k.o. Ozalj, 
17. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području grada Ozlja. 

 
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 

 
Jasminka Tkalac je postavila pitanje bivšoj gradonačelnici Biserki Vranić. Što je sa 
ozaljskim atomskim skloništem koji se nalazi u sklopu Mercatora.  
 
Sjednici se pridružila Mirjana Marković. U 16,05 sati. 
 
Biserka Vranić pozdravila je prisutne i kazala da je atomsko sklonište smješteno na lokaciji 
Trg braće Radić u podrumu nekadašnje PZ Ozalj. Nakon prodaje PZ-e Merkatoru sklonište 
je ostalo i nije se mijenjala vlasnička struktura. Početkom 2013. godine u Gradu je bila  
inspekcija koju je zanimalo da li Grad ima atomsko sklonište, u čijem je vlasništvu, da li se 
održava i za što se koristi. Tada je definirano da je atomsko sklonište u vlasništvu 
Mercatora, te zapisnički konstatirano da je sklonište u najboljem stanju od svih skloništa u 
Karlovačkoj zupaniji. Jedini problem je vlasništvo. Po Zakonu bi sklonište trebalo biti u 
vlasništvu JLS. Grad bi sa Merkatorom morao napraviti etažiranje, riješiti imovinsko pravne 
odnose i  donijeti odluku o njegovoj namjeni u mirnodopskom razdoblju.  
 
Ivica Benković je postavio pitanje oko prošlog nevremena. Kazao je da se voda  prelijeva po 
cestama, ima dosta drva koja su popadala na prometnice i mišljenja je da bi bilo dobro 
aktivirati i Mjesne odbore i vlasnike parcela, a ne samo Hrvatske šume da se to riješi. 
Nadalje, kazao je da su svojevremeno dok je on bio predsjednik MO Ozalj mjesni odbori na 
poziciji u proračunu imali 200.000,00 kn i onda je taj iznos bio raspoređen na sve MO. To je 
bila dobra stvar ali je s vremenom na žalost ukinuto.  
 
Zlatko Starešinčić je upitao što se može učiniti sa problemom zaustavljanja vode na 
kolniku  pri oborinama konkretno na prometnici Zajačko selo – Podbrežje. Kazao je da treba 
čistiti bankine da voda moze odlaziti u obliznje jarke i to sugerirati službi županijske uprave 
za ceste.   
 
Branko Benković je kazao da ima primjedbu od mještana MO Vrhovac da koncesionar ne 
zna koje dionice treba čistiti kad padne snijeg. Svjesni smo da je koncesionar novi ali ga 
treba upozoriti za ubuduće. Kazao je da ima dosta auto guma koje su odložene u prirodu. 
Upitao je gdje ih treba deponirati da ih se poslije odveze. Mišljenja je da vijećnike treba 
upoznati sa predmetima legalizacije. Koliko je predmeta zaprimljeno i kada će to biti 
riješeno.  
 
Ivan Čupor je upoznao prisutne da je kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje i 
promet kontaktirao sve predsjednike MO vezano za čišćenje snijega i koncesionara. 
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Također, zamolio je direktora Komunalnog gospodina Gojmerca da izvjesti nazočne oko 
nove firme Azelija Eko.  
 
Sjednici se pridružio novinar Večernjeg lista, Zdravko Bičak u 16,21 sati.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je pozdravila nazočne. Odgovorila je na pitanje gospodina 
Ivice Benkovića, odnosno sugestiju da se ide rješavati problematika oko čišćenja potoka i 
cesta. Kazala je da će uskoro krenuti mjera zapošljavanja javnih radova, tako da će to biti 
sigurno prva aktivnost koju će odraditi. Na pitanje gospodina Zlatka Starešinčića je 
odgovorila da će tražiti od nadležnih službi da se pitanje čišćenja prometnica riješi. 
Osvrnula se na početno nesnalaženje novog koncesionara na terenu. Kazala je da se na 
svaki poziv brzo reagiralo. Što se tiče procesa legalizacije, pripremiti ćemo izvješće za 
slijedeću sjednicu vijeća. Kazala je da je na sastanku MO razmatrana mogućnost 
preusmjeravanja novca na mjesne odbore jednim internim dogovorom.  
 
Stjepan Basar se uključio u raspravu vezano za novog koncesionara. Mišljenja je da je 
koncesionar potpisao ugovor sa Gradom i za nastale probleme ga ne treba opravdavati. Svi 
znamo da mu je ovo prva godina ali ubuduće se treba više potruditi.  
 
Zlatko Gojmerac je odgovorio na upućena mu pitanja. Azelija eko d.o.o. je u završnoj fazi i 
od trovačkog suda treba doći rješenje. Malo se sve odužilo iz razloga što su tražili da se 
dostave Statuti Grada Ozlja i Općine Žakanje, te obrazloži naziv Azelija. Nadalje, na nivou 
županije postoji koncesionar za preuzimanje auto guma. Treba se javiti u Komunalno Ozalj 
za telefonski broj koncesionara ili gume privremeno deponirati u Komunalno Ozalj dok 
koncesionar ne dođe po njih. 
 
S obzirom da više nitko nije uzeo učešće u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća zaključio 
je raspravu po aktualnom satu. 
 
Zlatko Gojmerac napustio sjednicu u 16,32 sati. 

 
Točka 2. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 
 

Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za   
Zaključak:  Usvaja se Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja 

 
Točka 3.  

INFORMACIJE O PROJEKTU „OZALJ – EUROPSKA KOLIJEVKA AKVARELA“ 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  mr.sc. Gordana Lipšinić 
Prijedlog: Prima se na znanje 
 
Novinari TV 4rijeke napustili sjednicu u 17,15 sati.  

 
Točka 4. 

 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.G.  
 

Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj. 
Izvjestitelj: Đurđica Rožić – ravnateljica 
 
Đurđica Rožić je ukratko podnijela financijsko izvješće.  
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Rasprava:  
 
Josip Žabčić je imao nekoliko primjedbi. Kazao je da se minus od 130.000,00 kuna  
vuče već 4 godine. Tražio je pojašnjenje pojma „nerazvrstani troškovi“. Konkretizirati 
što se odnosi na nerazvrstane troškove i na što su utrošeni. Upitao je zašto gradski 
vijećnici nisu upoznati da je vrtić dobio kaznu od 10.000,00 kn za neposjedovanje 
certifikata.  
 
Đurđica Rožić je odgovorila da je u vrtiću bila inspekcija i ne posjedovanjem 
određenog certifikata izrečena je kazna od 10.000,00 kn. Po tome je plaćena rečena 
kazna. Upoznala je nazočne da je vrtić uveo HACCP sustav koji također iziskuje 
određene troškove.  
 
Josip Žabčić je zatražio da se ubuduće ovakve i slične stvari u izvješću dostave 
vijećnicima u materijalima.  
 
Nada Diković je upoznala nazočne da je Upravno vijeće vrtića na svojoj sjednici 
raspravljalo o financijskom izvješću vrtića za 2013. godinu, te isto dostavlja 
Gradskom vijeću na usvajanje.   
 
Usvajanje: 4 glasa ZA, 11 suzdržanih. 

Zaključak: Financijsko izvješća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Ozalj za 2013.godinu  
  nije prihvaćeno. 
 
Đurđica Rožić i Suzana Bakale napustile su sjednicu u 17,22 sati. 
 

Točka 5. 
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ:  

A) IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013.G., 
B) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.G., 
C) ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IZBOR 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE, 
D) IMENOVANJE V/D RAVNATELJICE. 

 
Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 
Izvjestitelj:  Zdenka Stupić – ravnateljica 
 
Zdenka Stupić ukratko je obrazložila točku a) i b) dnevnog reda.  
 
Rasprava: - 
 
Irena Goršić upoznala je nazočne sa točkom c) dnevnog reda.  
Gradsko vijeće Grada Ozlja nakon osnivanja Knjižnice dana 11.09.2006. godine imenovalo 
je privremenu ravnateljicu Zdenku Stupić koja je izvršila pripreme za početak rada 
Knjižnice, te podnijela prijavu za upis u sudski registar ustanova i prijavu za upis u upisnik 
koji se vodi pri Ministarstvu kulture. Nakon provedenog postupka javnog natječaja izabrana 
je za ravnateljicu s 01.03.2010. godine na mandat od 4 godine s nepunim radnim 
vremenom od 4 sata dnevno. Budući da ravnateljici izlazi mandat od 4 godine, potrebno je 
raspisati novi natječaj za izbor, a sadašnju ravnateljicu imenovati vršiteljicom dužnosti 
ravnateljice do okončanja postupka izbora ravnatelja. 
 
Usvajanje: a) JEDNOGLASNO 15 za 
  b) JEDNOGLASNO 15 za 
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  c) JEDNOGLASNO 15 za 
  d) JEDNOGLASNO 15 ZA 
Donosi se 

a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013.g. 
b) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2013.g., 
c) Zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje 

 ravnatelja/ravnateljice  
d) Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske 

 knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj 
 

Točka 6. 
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ: 

A) IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013.G., 
B) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.G. 

 
Predlagatelj: Zavičajni muzej 
Izvjestitelj:  Silvija Huljina - ravnateljica 
 
Silvija Huljina je podnijela izvješće po točki dnevnog reda.  
Osvrnula se na stalni postav muzeja i problematici u Starom gradu. Kazala je da je stalni 
postav najbolnija točka ozaljskog muzeja. Dobro joj je došao podatak da je Dječji vrtić platio 
kaznu jer nešto nije bilo u redu, jer da inspekcija dođe u muzej ne samo da bi platili kaznu, 
već bi muzej bio i zatvoren i to iz razloga što muzej ne može dobiti niti jedan atest. 
Instalacije su iz 1960.-tih godina, na građevini nema gromobrana, dimnjaci i sl. Što se tiče 
stalnog postava u razgovoru s gradonačelnicom bio je definiran datum 30.04. ali nije bila 
definirana godina jer to ovisi o vlasniku. Kazala je da dok se ne završe radovi na krovištu 
koji još uvijek traju, i saniraju dvije prostorije u kojima postoji opasnost od urušavanja 
stropa u takve uvjete je nemoguće vratiti predmete. Ne smije vratiti predmete u takve 
prostorije koje ne udovoljavaju minimalnim što stručnim, što zakonskim odredbama. U 
onom trenutku kada vlasnik završi radove na krovištu, sanira strop i kad se unutarnji 
prostor vrati u prvotno stanje može se razgovarati o stalnom postavu. Kazala je da je ona 
napravila sa svoje strane sve što je mogla. Zatražila je procjenu radova koji bi bili potrebni 
od arhitekta koji je radio postav prije desetak godina sa svim ukupnim zahvatima i radi se o 
cca. 150.000,00 kn da se vrati postav. Manji dio sredstava zatražila je od Županije i to je 
dobila za popravak vitrina, a veći dio od Ministarstva nekih 120.000,00 kn ne zna da li će 
biti odobreno. 
Rasprava:  
 
Jasminka Tkalac je kazala da se priča muzeja odugovlači unedogled uz objašnjenje da je 
sve stvar vlasnika. Ona ima informaciju da se s gradonačelnicom dosta toga razgovaralo i s 
DBHZ i da li je moguće da se još ne zna nikakav datum završetka radova na krovu niti 
početak radova na postavu. Muzej bi trebao biti ono prvotno uz sve radove koji se gore rade. 
 
Silvija Huljina. Sve ovo što je navedeno u izvješću je stručni muzejski rad. I vođenje 
dokumentacije, izložbe i edukativna djelatnost sve to spada u posao koji se tiče muzeja. 
Stalni postav je na neki način ono s čime se muzej prezentira i pokazuje u najboljem 
svjetlu. Zbog nepostojanja osnovnih uvjeta predmete je nemoguće vratiti. Kazala je da ona 
ne zna datum kada će biti završen krov. Radovi na krovu traju od 2010. godine. Tek kad 
radovi na krovištu budu gotovi i kada se sanira strop u prostoriji gdje bi bio stalni postav 
onda se može ići sa stalnim postavom. 
 
Jasminka Tkalac je kazala da vjeruje kako su predmeti dobro pospremljeni, zaštićeni i da 
im ne treba svaki dan brisati prašinu. Dok stalnog postava nema muzej ima jednu do dvije 
izložbe godišnje i to je uglavnom to. To je četiri sata nečega, a četiri sata ničega. Ne razumije 
zašto smo tamo.  
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Silvija Huljina je odgovorila da joj je jako žao što gospođa Tkalac ima takvo razmišljanje. 
Nije bila jedna ili dvije izložbe, bilo ih je više. Treba uzeti za usporedbu muzej Grada 
Karlovca koji ima 20 zaposlenih a ima 6 do 7 izložbi godišnje. Ako ćete napraviti kvalitetnu 
izložbu, za to treba vremena. Napomenula je da je ona u muzeju jedina zaposlena kao 
stručna osoba što podrazumijeva i administrativni dio posla. Zatekla je veliki broj predmeta 
koja nema inventurnu oznaku, a to sređivanje je posao koji oduzima puno vremena.Kazala 
je da ona to radi već dvije godine. Na projektu Naša pruga radila je puna dva mjeseca. Žao 
joj je što misli da se gore ništa ne radi.  
 
Vijećnik Josip Žapčić je bio odsutan kod glasovanja. 
 
Usvajanje: a) 7 za, 1 protiv i 6 suzdržan 
  b) 6 za, 8 suzdržanih 
 Donosi se 

a) Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o radu, 
b) Zaključak o neprihvaćanju Financijskog izvješća Zavičajnog muzeja 

Ozalj za 2013. godinu 
 

Silvija Huljina je upitala da li se može obrati vijećnicima, a s obzirom da je točka izglasana 
nije imala pravo glasa. Zato je pozdravila sve vijećnike i kazala da je ovo zadnja sjednica 
kojoj ona prisustvuje zato što daje ostavku na mjesto ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj. O 
tome je mislila obavijestiti gradonačelnicu nešto ranije, ali danas nije bilo prilike. Mišljenja je 
da je u Muzeju jaku puno napravljeno, žao joj je što oni tako isto ne misle, ali biti će prilike da 
netko drugi napravi više. Kazala je da su razlozi privatne prirode bez obzira na ovu odluku 
vijeća. Prije nego je napustila vijećnicu zaželjela je vijećnicima puno uspjeha u daljnjem radu.  
 
Silvija Huljina napustila sjednicu u 17,56 sati 
 
Josip Žapčić se je vratio u vijećnicu. 
 

Točka 7. 
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA – OZALJ 

 A) IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. GODINU  
B) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.G. 

 
Predlagatelj: Pučko otvoreno učilište 
Izvjestitelj: Zdenka Stupić - ravnateljica 
 
Zdenka Stupić pojasnila je točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
 
Irena Šimunić je bila mišljenja da je OŠ namjerno ili slučajno izostavljena kao suradnik ili 
partner na ovom projektu. Kazala je da škola već 40 godina promiče i nosi ime Slave Raškaj 
i trebala bi bio dio ovog projekta.  
    
Gordana Lipšinić je odgovorila da nema određenog razloga zašto je izostavljena osnovna 
škola. Jednostavno je previđeno. Žao joj je zbog toga i prihvaća sugestiju. 
Kazala je da je još pod dojmom Silvije i da je u šoku. Žao joj je da nije čula Silvijino izvješće 
od početka. U šoku je od izjave da muzejski postav neće biti vraćen do roka o kojem sve ovo 
vrijeme razgovaramo.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA  
 
Donosi se: 
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a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu  
b) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilište  
   Katarina Zrinska – Ozalj 

Točka 8. 
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE  

ZA RAZDOBLJE 23. SVIBNJA DO 31. PROSINCA 2013.G.  
I UPRAVNIH ODJELA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013.G. 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: mr.sc. Gordana Lipšinić - gradonačelnica 
 
Rasprava:  
Ivica Benković je kazao da nije lako nastaviti put za nekim tko je vladao tri mandata. 
Kazao je da su on i bivša gradonačelnica bili za dnevnicu u NO Komunalnog, a po njihovom 
odlasku sve je otišlo u nebo. Zašto se ne zna koji su ljudi u odborima i koliko primaju 
naknadu. Kazao je da su gradski vrtovi prvi promašaj gradonačelnice. Nada se da će nakon 
ovog mandata mnogi imati drugo mišljenje o vladanju i vlasti.. Kazao je da će sve ono što 
nije dobro prezentirati i upoznati biračko tijelo. Mišljenja je da se mora naći dobar razlog da 
se nekoga smijeni, a ne ovakvim današnjim glasanjem.  
 
Branko Zoretić je pohvalio rad gradonačelnice. Kazao je da se gradonačelnica trudi ali ovo 
su sve dugoočni projekti. Predložio je novi ustroj gradske uprave, odnosno novu 
sistematizaciju, a sve u cilju smanjenja troška za grad. Mišljenja je da Grad ima puno 
pročelnika. Trebalo bi vratiti ustroj na jedan Jedinstveni upravni odjel sa jednim 
pročelnikom kao što je nekada bilo. Tim jednim odjelom bi se smanjili troškovi ureda 
gradonačelnice i ostalih odjela. Predao je tajnici Gradskog vijeća prijedlog novog Pravilnika.  
 
Gordana Lipšinić je kazala da prvi puta radi ovakvo izvješće pa nije znala u kojoj formi bi 
se vijećnicima izvješće najbolje svidjelo. Kazala je da je sve ovo vrijeme radila najbolje što je 
znala bez trunke ostatka u znanju i uloženoj energiji. Glasači će nakon 4 godine dati svoje 
mišljenje.  
 
Biserka Vranić je kazala da svako ima stav o vođenju grada. Veliki dio izvješća je forma, dio 
je prospisan zakonom a dio možete izostaviti ili ih zaboravite navesti. Mišljenja je da je 6 
mjeseci mali period za vidjeti da li se nešto napravilo.  
 
Branko Benković napustio sjednicu u 18,30 sati. 
 
Zlatko Starešinčić je također bio mišljenja da je ovo premali period za vidjeti što je 
napravljeno. Predlaže da u izvješću ubuduće budu programi i novac. To je posao 
gradonačelnice, sve ove ostale dnevne stvari su posao drugih gradskih službi a ne 
gradonačelnice.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Odluka: Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnice/zamjenice Gradonačelnice za  
             razdoblje 23. svibnja do 31. prosinca 2013.g. i Upravnih odjela za razdoblje  
             od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.g. 

 
Točka 9. 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE U 2013.G. 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
Mirjana Vidiček je pojasnila točku dnevnog reda.   
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Ovim izvješćem su obuhvaćeni prihodi i rashodi sredstava prikupljeni i utrošeni za 
održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini. U 2013. godini za Program održavanja 
komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 2.976.000,00 kn, a budući da 
je utrošeno 2.817.202,59 kn, ostvarenje plana iznosi 94,66%. 
 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Donosi se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  
             u 2013.g. 

 
Točka 10. 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013.G. 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
Mirjana Vidiček pojasnila točku dnevnog reda. 
Ovim izvješćem obuhvaćena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu te komunalnih vodnih građevina u smislu 
Zakona o vodama, realizirana u tijeku 2013. godine i to za: javne površine, nerazvrstane 
ceste, groblja i vodoopskrbu i odvodnju. U 2013. godini za program izgradnje građevina i 
uređaja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 8.228.000,00 kn, a 
budući da je utrošeno 2.471.586,07 kn, ostvarenje plana iznosi 30,04%.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Donosi se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  
             komunalne infrastrukture u 2013.g. 
 
 

Točka 11. 
ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA UPRAVE I ODRŽAVANJA GROBLJA: 

A) POGREBNIM DRUŠTVIMA 
B) AZELIJA EKO D.O.O. OZALJ 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je kazala da se na području Grada Ozlja sahrane vrše na 22 mjesna groblja. 
Upravu i održavanje groblja imaju pogrebna društva, Komunalno Ozalj i PD Kamanje. 
Prijedlog je da tamo gdje postoje pogrebna društva da se ti poslovi i dalje povjere pogrebnim 
društvima, a tamo gdje ne postoje da te poslove i dalje obavlja pravni slijednik Komunalnog 
Ozalj, novoosnovana tvrtka Azelija Eko d.o.o., osim za groblje u Durlincima gdje prema želji 
i tradiciji mještana MO Police te poslove obavlja PD Kamanje. Prijedlog je da se ugovori 
sklope na vrijeme od jedne godine i da se u tom vremenu vide druge mogućnosti obavljanja 
ove djelatnosti.  
Rasprava: - 
 
Josip Zapčić je kazao da je u prijedlogu Odluke izostavljeno PD Vivodina, a u obrazloženju 
je navedeno.  
Predsjednik Vijeća je dao na glasovanje prijedlog Odluke sa dodatkom točke 9.PD Vivodina: 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Donosi se:  

a) Odluka o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja putem 
ugovora Pogrebnim društvima 
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b) Odluka o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja putem 
ugovora AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj 

Točka 12. 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2013.G. 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Jasna Panijan – Pročelnica UO za urbanizam i komunalne poslove 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013.g. 
 

Točka 13. 
ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
Rasprava: - 
Usvajanje: 14 glasova ZA  
Donosi se Odluka o zaduživanju Grada Ozlja 
 

Točka 14. 
A) ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 
B) RJEŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA 

PROVOĐENJE IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 
 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
 
Irena Goršić je pojasnila da je zatraženo mišljenje Državnog izbornog povjerenstva u 
slučaju istovremenog održavanja izbora, a koje je vijećnicima dostavljano na uvid, kao i 
mišljenje Ministarstva uprave, te je prijedlog da se odgodi donošenje Odluke o raspisivanju 
izbora za članove vijeća MO, te da se sazovu predsjednici na sastanak radi dogovora, a isto 
tako da se razmisli o promjeni broja članova vijeća mjesnih odbora, jer  npr VMO Ozalj broji 
27 članova, a Gradsko vijeće ima 15 članova. I da se za slijedeću sjednicu pripremi Odluka 
o izborima za vijeća mjesnih odbora i odluka o datumu održavanja, a u slučaju hitnosti da 
se može održati i telefonskim putem 
 
Rasprava: -  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO SA 14 glasova ZA  
Donosi se: 
Zaključak kojim se odgađa donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih 
odbora dok se ne usuglase stavovi predsjednika MO te zatraži zajedničko stajalište 
Ministarstva uprave i Državnog izbornog povjerenstva o izbornim tijelima u slučaju 
istovremenog održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članova za 
Europski parlament te da se u slučaju hitnosti sjednica može održati i telefonskim 
putem. 

 
Točka 15. 

 
A) JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

GRADA OZLJA ZA 2013.G. 
B) JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
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Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Rasprava: - 
Predsjednik Vijeća daje prijedlog da se produži rok za dostavu prijedloga do 25.02. 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 

a) Produljuje se rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja 
za 2013.g. 

b) prima se na znanje javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja  
 Karlovačke županije 
 

Točka 16. 
ODLUKA O ZAMJENI NEKRETNINA IZMEĐU GRADA OZLJA I ŠKRAK SANDE  

U K.O. OZALJ 
 
Predlagatelj:  Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
 
Irena Goršić je kazala da je gospođa Sanda Škrak iz Vrhovca 94, podnijela zamolbu za 
zamjenu zemljišta u k.o. Ozalj i to svoje 1/21 dijela površine 4185 m2, za nekretnine Grada 
Ozlja ukupne površine 1844 m2. Očevidom na licu mjesta uz pomoć katastarskih mapa 
utvrđeno je da se nekretnine Grada Ozlja nalaze u građevinskom području, a nekretnine 
predlagateljice u sportsko-rekreacijskoj zoni. Na građevinskom zemljištu Grada, nakon 
izvršene zamjene, predlagateljica ima u planu izgradnju obiteljske kuće. Prilikom obračuna 
cijene zemljišta primjenjena je cijena od 70,00 kn po m2, a predlagateljica ne traži da joj se 
isplati razlika u cijeni .  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Ozlja i Škrak Sande  
 u k.o. Ozalj 

 
Točka 17. 

ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA 
NA PODRUČJU GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je kazala da je Dom zdravlja dostavio popis prema kojem ne sačinjen prijedlog.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Donosi se Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području grada Ozlja 
koji će se dostaviti karlovačkoj županiji na usvajanje 
 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je 
rad sjednice završen u 19,03 sati.  
 
KLASA: 021-05/14-01/01 
URBROJ:2133/05-01-14-2 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Erna Kranjčec  

 
_______________________ 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Stjepan Basar 

 
_____________________________ 
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