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ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 22. travnja 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 
- Sanja Graša – vježbenica na stručnom ospobljavanju u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana 

Belostenca Ozalj 
- Đurđica Rožić - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  
- Stjepan Bezjak – vježbenik na stručnom osposobljavanju u Zavičajnom muzeju 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. Pročitao je slijedeći  
 

D N E V N I    R E D  
1. Aktualni sat, 
2. Usvajanje zapisnika sa 6. i 7. sjednice Gradskog vijeća, 
3. Dječji vrtić „Zvončić“ Ozalj-Izmjena financijskog plana za 2014. godinu, 
4. Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj-Izmjena financijskog plana za 2014. god.  
5. Zavičajni muzej Ozalj – Izmjena financijskog plana za 2014. godinu, 
6. Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – Izmjena financijskog plana za 2014. godinu, 
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu, 
8. I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu, 
9. Odluka o izmjenama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini, 
10. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. Godinu, 
11. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2014. Godinu, 
12. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2014. Godinu, 
13. Odluka o izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

za 2014. Godinu, 
14. Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Ozlkja za 2014. Godinu, 
15. Odluka o broju članova vijeća mjesnih odbora grada Ozlja, 
16. Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora grada Ozlja, 
17. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 
18. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj, 
19. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ozalj, 
20. Zaključak o primanju na znanje: 

a) Imenovanje Skupštine Azelija Eko d.o.o., 
b) Imenovanje Nadzornog odbora Azelija Eko d.o.o., 

21. Odluka o dodjeli javnih priznanja, 
22. Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva, 
23. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br.2601 k.o. Trg.   

 
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.  
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Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 14 glasova ZA. 
 
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.  
 

Točka 1. 
AKTUALNI SAT 

 
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Kazao je da je na prošloj sjednici bilo postavljeno pitanje vezano za vrtić, 
a u materijalima nema obrazloženja u vezi toga. Kazao je da zna da trinaesta plaća nije bila razlog 
neizglasavanja Financijskog plana. Ponovno je otvorio raspravu o izboru ravnatelja OŠ Slava Raškaj. Kazao je 
da uopće nije sporno da aktualna vlast može postaviti ravnatelje, ali da ipak za to treba poštivati proceduru i 
sugerira da se idući put kad je riječ o našoj školi sve ispravno odradi. Sada su se ljudi u školi podijelili u dva 
tabora a to nije dobro. Natječaj treba napraviti kako treba. Vezano uz čišćenje nogostupa, navodno je 
dogovoreno da će građani sami očistiti nogostup. S obzirom da je Uskrs prošao, nogostupi još uvijek nisu 
očišćeni pa apelira na službe da se to riješi ili putem koncesionara ili drugačije.  
 
Mirjana Vidiček je odgovorila da je Dječji vrtić sa 01.01.2013.god. ušao u sustav riznice. Samim time je 
prešao je na proračunosko računovodstvo i desilo se to budući da svi rashodi proračuna koji se odnose na 2013. 
godinu ulaze u 2013. Godinu. Vrtić je knjižio plaću za 12. mjesec u 1. Mjesec. Sada kad su ušli u Proračun i 
proračunsko računovodstvo plaća za 12. mjesec ušla je u rashod za 2013. godinu. Plaće iznose cca. 154.000,00 
kn a njima su ta sredstva doznačena u 1. Mjesecu 2014. Godine. U prihod je ušlo u 2014. Godini, u rashod u 
2013. Godini i tu se je desio taj gubitak u visini manjoj od te plaće. Znači iz poslovanja oni nemaju manjak, to je 
samo stvar tehničke prirode.   
 
Đurđica Rožić je pozdravila nazočne. Kazala je da je medijski napravljena greška kad je napisano da je u 
blagajni vrtića minus od 130.000,00 kn. Nije tražila demant ali riječ isprike u tom pogledu bi ipak trebala biti. 
Što se tiče kazne. Kazna je naplaćena 27.04.2012. godine u iznosu od 10.350,00 kn iz razloga što je u vrtiću u 
11. mjesecu 2011. godine bio inspekcijski nadzor. Iznos od 10.350,00 kn platila je ustanova, a 4.400,00 kn 
platila je ravnateljica osobno. Kazala je da joj nije ni na čast ni na slavu, ali greške se događaju.   
 
Josip Žapčić je pozdravio prisutne. Kazao je da je obaveza ravnateljice bila ako je vrtić platio kaznu da se  to 
prikaže vijećnicima u materijalima. Kazao je da je zadovoljan što je svoju kaznu sama platila a ne iz vrtićkog 
novca, no sramotno je da sva dokumentacija nije odrađena na vrijeme iako je inspekcija na to prije upozorila. 
Što se tiče troškova vrtića, prikazuju se u materijalima troškovi od 3,00 kn a u ukupnom zbiru se ne prikaže 
50.000,00 kn.  
 
Nada Diković je pozdravila nazočne. Kazala je da joj je jako žao da se stalno mora opravdavati za nešto što je 
bilo prije. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća je bilo financijsko izvješće. Upravno vijeće vrtića je dalo 
pozitivno mišljenje o financijskom izvješću. Ravnateljici je ukazala na neke nedostatke u financijskom izvješću 
i da se ubuduće svakome vijećniku iskaže po kontima gdje su utrošena sredstva. Ukratko je obrazložila  
mišljenje Ministarstva, prosvjetne inspekcije i svoje mišljenje u vezi raspisivanja natječaja za ravnatelja škole.  
 
Jasna Panijan odgovorila je na pitanje g. Benkovića. Do sada su čišćenje nogostupa vršili djelatnici zaposleni u 
javnim radovima. Ova mjera je stopirana ali trenutno rade osobe iz Socijalnog programa Grada Ozlja i probat 
ćemo to riješiti na taj način.  
 
Stjepan Basar je predložio da Grad ubuduće sklopi ugovor sa koncesionarom da on počisti za sobom sipinu sa 
nogostupa.    
 
Josip Broz je pozdravio nazočne. Iznio je problem prijevoza učenika OŠ sa područja Grduna i Tomašnice, te 
školski autobus do Grduna. Nadalje, osvrnuo se i na gašenje javne rasvjete i ponudu ugostiteljskih sadržaja uz 
rijeku Dobru.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je pozdravila nazočne i odgovorila. Prijevoz djece je u ingerenciji Županije. 
Imali smo više puta sastanak sa predstavnicima Županije i škole. Bio je pokušaj, ali rezultat je i dalje isti uz 
objašnjenje da sredstava  nema uz uvjeravanje da su sve relacije pokrivene. Treba pokušavati ponovno uz veći 
angažman škole. Javna rasvjeta je u jako lošem stanju. Na svim stranama su problemi. Nemoćni smo do nekog 
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ozbiljnijeg rješenja. Snimanje stanja je u tijeku. Ne znamo koliko bi koštala kompletna rekonstukcija javne 
rasvjete. Rijeka Dobra nije zaboravljena što se tiče turizma i na nju se itekako računa u budućnosti. Kada će biti 
nešto rješeno biti ćete informirani.  
 
Jasminka Tkalac je kazala kako su se u zadnje vrijeme mediji zlouporabili. Trenutna vlast je bila proizvana 
kako troši energiju na razne smjene i da su potjerali ravnateljicu Zavičajnog muzeja Ozalj. Gospođu Huljinu nije 
nitko potjerao. Onaj njen teatralni odlazak sa sjednice gradskog vijeća nije bilo ni slučajan niti ju je tko potjerao.   
Gospođa Huljina radi kao ravnateljica muzeja u Crikvenici i tada je već znala da će dobiti taj posao. Apelirala je 
na vijećnike da se suzdrže od zločestih komentara jednih prema drugima pogotovo ako su oni neutemeljeni i 
nemamo baš sve podatke.  
 
Zlatko Starešinčić se zahvalio na brzoj realizaciji problema oko bankina i njegovog pitanja sa prošlog vijeća.  
Što se tiče javne rasvjete već četiri godine sluša iste stvari. Rade se analize ali još uvijek smo na istom. 
Činjenica je da novca nema ali svaki MO ima pravo biti ravnopravan. Zatražio je da se koncesionara dovede u 
red sa lampama jer je mišljenja da nisu svi MO ravnopravni.  
 
Boris Guštin je pozdravio sve prisutne. Postavio je pitanje direktoru Komunalnog Ozalj vezano za odvoz 
smeća. Pod kojim su uvjetima dijeljeni kontejneri po mjesnim odborima Dojutrovica i Vivodina. Svi kontejneri 
imaju betonska postolja. Tko je to isporučivao. Kazao je da na Vivodini nema niti jednog betonskog postolja za 
kontejere i tako loših cesta nema nigdje na području Grada Ozlja kakve su na Vivodini. Stalni su prigovori na 
ceste, dopisi su urudžbirani, ali povratni odgovor na njih nikada nije dobiven.  
 
Zlatko Gojmerac je odgovorio da to nisu kontejneri za smeće koje imaju domaćinstva. Ovo o čemu priča 
gospodin Guštin su zeleni otoci. Prema planu jedan zeleni otok ima 5 kontejnera. Postojeće zelene otoke ne 
možemo izmještati. Postolja su nabavljena prema projektu. Kazao je da MO mora napisati gdje bi htjeli zelene 
otoke i oni će se nabaviti.   
 
U 16,45 sati sjednici se pridružila Ivana Tomak Marković 
 
Boris Guštin je kazao da nije zadovoljan ovakvim odgovorom. Upitao je da li se može dobiti u pismenom 
obliku od Komunalnog neki dopis.  
 
Zlatko Gojmerac je kazao da se u Komunalnom Ozalj radio raspored za zelene otoke.  
 
Gradonačelnica je predložila da se u njezinom uredu održi jedan radni sastanak gdje bi se vidjelo u kojoj je fazi 
javna rasvjeta. 
 
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Dala je jednu sugestiju oko javne rasvjete. Možemo mi imati mišljenje 
da nešto znamo oko javne rasvjete, no ako iza toga ne stoji struka sa svojim pečatom, planovima i referencama 
to je sve mrtvo slovo na papiru. Vidi se da ekipa koje je na čelu grada ne zna dobro koristi stručne službe. 
Predlaže da taj posao napravi netko to je stručan, to je registriran za to, koga možemo prijaviti i prozvati. 
Uputila je pitanje gradonačelnici. Pitanje se odnosi na uređenje zelenih površina i gradskih vrtova. U kakvom je 
stanju park, bikovo brdo i ostali dio grada koji je imao divlje vrtove. Kakvo je stanje oko gradskih vrtova. 
Koliko je zainteresiranih, što je posađeni na koji način se to dalje razvija.  
 
Josip Žabčić napustio vijećnicu u 16,59 sati. 
 
Gradonačelnica se složila sa konstatacijom Biserke Vranić oko javne rasvjete. Stanovnicima bikovog brda je 
dano na znanje da se tamo više neće obrađivati vrtovi već na gradskim vrtovima. Vrtovi u parku HEP-a 
razgovor i uputa da će se to mijenjati. Grad nije vlasnik tog prostora pa nismo mogli biti tako rezolutni. 
Dogovor sa HEP-om je postignut usmeno ali pismeno je došlo tek prošli tjedan. Gradski vrtovi: Parcele se 
iskolčene, označene, skinut je humus sa stazica. Pala je kiša i sa strojem se ne može na njivu. Imamo 5 
zainteresiranih za sada. Nekoliko gradova u RH pa i Grad Karlovac hvali se svojim gradskim vrtovima u 
promidžbene svrhe. Nama to nije namjera, no ne bude li dovoljno zainteresiranih to zemljište neće biti prazno.  
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Mirjana Marković je upitala da li se netko javio za uzgoj egzotičnog voća i povrća. Kazala je da bi bilo dobro 
da se poslije popravka i rekonstrukcije vodovoda prema Svetičkom Hrašću bolje zakrpa cesta. Ukazala je na 
problem održavanje groblja u Svetičkom Hrašću. Poslje košnje groblje ostaje neuredno. Treba pograbiti travu.  
 
Josip Žabčić vratio se u 17,03 sati.   
 
Zlatko Starešinčić je apelirao da se nešto napravi da se u svim naseljima pale i gase lampe u isto vrijeme.  
 
Branko Benković je pohvalio direktora Komunalnog Ozalj. Kazao je da je prikupljeno oko 200 guma i sve su 
odvežene. Napomenuo je da podatke oko legalizacije koje je zatražio na zadnjoj sjednici vijeća još nije dobio.  
 
Jasna Panijan je kazala da je Ozaljski ured za graditeljstvo zaprimio oko 2200 zahtjeva, od čega je riješeno oko 
300 zahtjeva.  
 
Josip Žapčić je kazao da bi koncesionar nakon promjene sata (ljetno, zimsko vrijeme) trebao poriktati satove po 
cijelom terenu.  
  
S obzirom da više nitko nije uzeo učešće u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća zaključio je raspravu po 
aktualnom satu.   
 
Zlatko Gojmerac je napustio sjednicu u 17,15 sati.  
 

Točka 2. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. I 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za   
Zaključak: Usvaja se Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za   
Zaključak: Usvaja se Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja 
  
Novinari TV 4 rijeke napustili rad sjednice. 
Pauza od 10 minuta.  
Sjednica započela u 17,35 sati.                          

 
 

Točka 3.  
DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIĆ“ OZALJ – IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014.GOD. 

 
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj. 
Izvjestitelj: Đurđica Rožić – ravnateljica 
 
Đurđica Rožić je ukratko podnijela prijedlog izmjena financijskog plana za 2014. godinu.  Razlozi su slijedeći: 
Planirani prihodi povećani su radi navednih uplata od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjere 
stručnog osposobljavanja i mjera mladi za mlade (asistent) za 21.000,00 kn i or Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta za plaćanje javnih potreba u dječjem vrtiću (za program predškole o dijete s teškoćama u 
razvoju uključeno u redovni program) za 7.000,00 kn i uplate donacija za opremanje igrališta od 25.000,00 kn. 
Navedena povećanja prihoda su realizirani ili će u tijeku godine biti tako da za isti taj iznos se povećava i 
rashodovna strana plana uvrštavanjem iznosa po kontima. Prihodovna i rashodovna strana plana povećava se za 
iznos od 53.000,00 kn. 
Ravnateljica se zahvalila donatorima za nabavu dječjeg igrala za igralište Dječjeg vrtića.   
Rasprava:  

 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se zaključak o prihvaćanju 1. Izmjena Financijskog plana za 2014. godinu. 
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Đurđica Rožić napustila je sjednicu u 17,40 sati. 
 
 

Točka 4. 
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ – IZMJENA 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU  
 
Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 
Izvjestitelj: Zdenka Stupić – v.d.ravnateljica 
 
Zdenka Stupić pozdravila je nazočne i ukratko je obrazložila točku dnevnog reda.  
Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 395.000,00 kn, rashodi poslovanja u iznosu od 270.000,00 kn, te 
rashodi za nabavu nefinancijske imovine u inosu od 125.00,00 kn. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 
395.000,00 kn. Poslovanje 2013. Godine rezultiralo je manjkom prihoda u iznosu od 13.350,00 kn. Budući da 
financijski plan mora biti uravnotežen, za iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno za iznos 
manjka prihoda, potrebno je umanjiti rashode poslovanja ili povećati prihode poslovanja. Za iznos raspoloživih 
sredstava povećan je iznos planiranih prihoda poslovanja. Osim povećanja prihoda za iznos prenesenog manjka, 
ukupni prihodi povećavaju se za iznos 110.000,00 kn a rashodi poslovanja za 46.000,00 kn te rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine za iznos od 64.000,00 kn što ukupno iznosi 110.000,00 kn. Manjak iz prethodne poslovne 
godine odnosi se na računovodstveno iskazivanje rashoda za plaće koje su ušle u rashod 2013. Godine a 
sredstva za njih, odnosno prihod ostvarena su u 2014. Godini. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana 
Gradske knjižnice planira se ukupno povećanje prihoda poslovanja za iznos od 123.350,96 kn te novi plan 
iznosi 518.350,96 kn. Povećanje prihoda odnosi se na potrebu za podmirivanjem rashoda za nabavu knjižne 
građe i nabavu dokumentacije, tj. Glavnog projekta za nadkrivanje prostora izvan Gradske knjižnice. Ovim 
izmjenama i dopunama planira se ukupno povećanje rashoda poslovanja za iznos od 46.000,00 kn i ukupno 
uvećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 64.000,00 kn, te novi plan iznosi 505.000,00 kn. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Zaključak o prihvaćanju 1. Izmjena Financijskog plana za 2014. godinu. 
 

 
Točka 5. 

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ – IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU 
 
Predlagatelj:Zavičajni muzej Ozalj  
Izvjestitelj: Zdenka Stupić – v.d.ravnateljica 
 
Zdenka Stupić ukratko je obrazložila točku dnevnog reda. Znatnije povećanje rashoda planirano je za nabavu 
nefinancijske imovine. U tijeku 2014. godine radi se na povratu stalnog postava Zavičajnog muzeja, te se većina 
troškova planira u tu svrhu.  Dana 29.travnja će biti otvoren muzej.  
 
Rasprava: - 
Gordana Lipšinić je kazala da ne može ostati bez komentara na muzej. Doživjela je šok na prošloj sjednici sa 
nastupom ravnateljice. Kazala je da smo ponosni kulturno povijesnom baštinom nečim što imamo iz prošlosti. 
Sve je priređeno da priča sa otvorenjem muzeja krene svome kraju i da se muzejski postav vrati do Dana grada. 
To je bila drska uvreda ovom tijelu  kada je ravnateljica kazala da ne zna godinu kada će se otvoriti muzej. Sve 
je napravljeno i to bez velikih troškova i velike pompe. Muzej je sada već pred otvorenjem. Bili smo svjedoci 
skrivanja iza izmišljenih problema koji su dobro poslužili da se skrije istina. Gradonačelnica Lipšinić pozvala je 
vijećnike da se odazovu na otvorenje muzeja u utorak.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Zaključak i prihvaćanju 1. Izmjena Financijskog plana za 2014. godinu.  

 
Točka 6. 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ– IZMJENA  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU 
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Predlagatelj:Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj   
Izvjestitelj: Zdenka Stupić – ravnateljica 
 
Zdenka Stupić ukratko je obrazložila točku dnevnog reda. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana 
POU Katarina Zrinska Ozalj ne planiraju se promjene stavki prihoda. Prihodi se planiraju u iznosu od 42.000,00 
kn. Ovim izmjenama i dopunama ne planira se promjena u ukupnom iznosu stavki rashoda već samo promjene 
unutar pozicija Financijskog plana.  
 
Rasprava: - 
Zlatko Starešinčić je zatražio da se pojasni čl. 2. Pozicija 68. (Kazne, upravne mjere i ostali prihodi) u iznosu 
od 1.900,00 kn.  
Mirjana Vidiček je odgovorila da se cijeli konto tako zove, a da su planirani samo ostali prihodi.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Zaključak i prihvaćanju 1. Izmjena Financijskog plana za 2014. godinu.  
 
Gospođa Zdenka Stupić, Sanja Graša i Stjepan Bezjak napustili su sjednicu 18,09 sati. 
 

 
Točka 7. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU 
 

Predlagatelj:Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo  
 
Mirjana Vidiček ukratko je obrazložila točku dnevnog reda.  
U 2013. Godini ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 14.715.257,46 kn što u odnosu na plan za 2013. God. 
Predstavlja izvršenje od 85,43%.Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 
14.648.782,88 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 66.474,58 kn. Ukupni 
rashodi ostvareni su u iznosu od 14.886.537,18 kn što čini 68,88% izvršenja plana a sastoje se od rashoda 
poslovanja ostvarenih u iznosu od 11.911.113,19 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u 
izsnou od 2.975.423,99 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, 
odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2013. Godini u iznosu od 171.279,2 kn. U 2013. 
Godinu prenesen je manjak prihoda iz 2012. Godine u ukupnom iznosu od 1.077.500,22 kn od čega preneseni 
manjak prihoda Grada Ozlja iznosi 1.042.395,76 kn a preneseni manjak prihoda Dječjeg vrtića iznosi 28.460,40 
kn. Izdaci za otplatu zajma ostvareni su u iznosu od 33.559,19 kn. Obzirom na navedeno s 31.12.2013. god. 
Manjak prihoda koji se prenosi u 2014. Godinu iznosi 1.282.339,13 kn. U odnosu na prethodnu 2012. Godinu 
ukupni prihodi uvećani su za 7,44% a ukupni rashodi su uvećani za 11,80%.    
 
Rasprava: - 
Boris Guštin je upitao koliko je zaposlenih u gradskoj upravi zajedno sa ustanovama.  
Mirjana Vidiček je odgovorila da je zaposleno 42 bez javnih radova.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu. 

 
 

Točka 8. 
I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
 
Mirjana Vidiček ukratko je obrazložila točku dnevnog reda.   
Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2014. Godinu izvornim planom planiraniiznos 
prihoda uvećava se za 9,50%. Odnosno za iznos od 1.405.000,00 kn te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 
16.201.000,00 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu planiraju se kao i izvornim planom u iznosu 
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od 5.500.000,00 kn(za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda). Sukladno navedenom, ukupni 
prihodi i primici za 2014. Godinu planiraju se u iznosu od 21.701.000,00 kn. Iznos rashoda planiran izvornim 
planom Proračuna Grada Ozlja za 2014. Godinu uvećava se za 6,37% odnosno za iznos od 1.222.660,87 kn te se 
ukupni iznos rashoda predlaže u iznosu od 20.418.660,87 kn. Izdaci za 2014. Godinu se ne planiraju kao i 
izvornim planom proračuna. Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda, u iznosu od 4.217.660,87 
kn predstavlja manjak prihoda planiran za 2014. Godinu, a budući da je iz 2013. Godine prenjet manjak u 
iznosu od 1.282.339,13 kn ukupan manjak prihoda koji će se pokriti zaduženjem na financijskom tržištu iznosi 
5.500.000,00 kn.  
 
Zdravko Bičak napustio sjednicu u 18,36 sati. 
  
Rasprava: -  
Ivica Benković je kazao da je prevelik iznos 70.000 kn za avionske karte za Baltimor za KUD „Ključ“ iz Trga. 
Mišljenja je da je to velik novac za jedan izlet KUD-a.   
 
Jasminka Tkalac je upitala kakvo je stanje na računu Grada u prva tri mjeseca ove godine.  
 
Mirjana Vidiček je odgovorila da Grad nema dugovanja i trenutno na računu imao 500.000,00 kn.  
 
Gordana Lipšinić je kazala da se slaže da je 70.000,00 kn puno novaca ali da se treba zapitati što je smisao 
toga puta. Ne zna koliko će nam Županija izići u susret ali sigurno hoće. Radi se o orkestru od 14 djece sa 
cijelog područja Ozlja koji će nastupati u Baltimoru. Ideja ovog puta je da se Ozalj i na ovaj način predstavi 
tamo gdje ima novaca. Predstavljanjem Ozlja u u dijaspori animiramo naše iseljenike da oni svoju djecu šalju u 
Ozalj. Hrvatska bratska zajednica je predstavila Ozalj već tri puta u svom časopisu Zajedničar koji čita jako 
puno ljudi. Ideja je i razmišljanje da to ne gledamo kao trošak nego kao ulaganje u nešto što nam slijedi. Idemo 
proračun napraviti razvojnim. Nešto što će nam se sutra vratiti natrag. Apelirala je na malo više vjere u dobru 
namjeru prema ovom gradu.  
 
Branko Benković je kazao da je predsjednik Gradskog vijeća kazao da će ZŠUGO dobiti više novaca. Dva 
dobitnika javnog priznanja Grada Ozlja za 2013. Godinu su iz područja sporta i to bi trebao biti razlog da se 
poveća pozicija ZŠUGO.  
 
Gradonačelnica je kazala da pomaganja i davanja proračunskih korisnika nisu isključivo ona koja idu preko 
proračuna. Prema sportu u Ozlju se otvorila fronta i to vrlo ozbiljno. Kultura je jako važan segment koji nismo 
iskoristili i treba ga podržati.  
 
Usvajanje: 12 ZA, 2 suzdržana, 1 protiv. 
Odluka: Donose se I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu. 

 
Točka 9. 

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA IZGRADNJE GRAĐEVINA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
Mirjana Vidiček je pojasnila točku dnevnog reda.   
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne  
               Infrastrukture u 2014.g. 

 
Točka 10. 

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014.GODINI  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
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Mirjana Vidiček pojasnila točku dnevnog reda. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g. 
 
 

Točka 11. 
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U KULTURI GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU   
 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
Mirjana Vidiček pojasnila točku dnevnog reda. 
Rasprava: - 
Usvajanje: 14 glasova ZA, 1 PROTIV  
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Ozlja za 2014. God. 
 
 

Točka 12. 
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU  

GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
Rasprava: - 
 
Zlatko Satarešinčić je kazao da se po naseljima sve više vidi nadzemnih hidranata. U našem gradu samo par. 
Najpreventivniji način zaštite od požara je hidrant. Predlaže da se razmisli o hidrantnoj mreži na području Grada 
Ozlja. Mišljenja je da treba ulagati više u taj dio nego u vozila.  
 
Gradonačelnica je predložila da bude zaključak vijeća da se poveća broj nadzemnih hidranata i kontrola 
postojećih.  
 
Biserka Vranić je kazala da hidrantskom mrežom upravlja Komunalno Ozalj. Definiran je broj hidranata. Na 
stari vodovod ne može ići hidrant. Donesena je odluka da kontrolu hidranata vrši Komunalno Ozalj sa 
Vatrogasnom Zajednicom. Svako vatrogasno društvo ima svoje područje djelovanja. Hidrante kupuje Grad jer 
Komunalno nema novaca. U planu Vatrogasne zajednice nismo predvidjeli nabavu hidranata jer to i nije njihov 
posao. Treba zatražiti zapovjednike vatrogasnih društava da sa Komunalnim poduzećem izađu na teren.  
 
Zlatko Starešinčić je upozorio predsjednika Gradskog vijeća da na njegovo pitanje ne odgovara vijećnik nego 
stručne službe Grada Ozlja.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka:Donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Ozlja za 2014.  
              godinu.  
 
 

Točka 13. 
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2014. GODINU 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA  
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito  
               izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu. 
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Točka 14. 
ODLUKA O IZVJENAMA SOCIJALNOG PROGRAMA  

GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti  
Pročelnica Goršić je ukratko pojasnila točku dnevnog reda. Dana 01.01. 2014. godine stupio je na snagu novi 
Zakon o socijalnoj skrbi, te je bilo potrebno uskladiti terminološke nazive, te članke Zakona koji se odnose na 
naknadu za troškove stanovanja. Isto tako je u čl. 15. povećan iznos za opremu za novorođenčad za 10.000,00 
kn a smanjena stavka koja se odnosi na pomoć obiteljima za isti iznos tako da je ukupni iznos sredstava za 
provođenje socijalnog programa ostao isti.  
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA  
Odluka: Donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Ozlja za 2014. godinu. 

 
Točka 15. 

ODLUKA O BROJU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OZLJA 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Rasprava: - 
 
Ivica Benković je kazao da su nekada umjesto mjesnih odbora bile Mjesne zajednice. Imale su žig i sredstva 
kojima su upravljali. Kasnije kada su nastali mjesni odbori više nisu imali žig, a sada je i sve manje novca. 
Mišljenja je da MO Ozalj ima premalo članova vijeća MO. 
 
Stjepan Basar je također mišljenja da MO Ozalj mora imati najmanje 21 član. Kazao je da je nesrazmjer 
između ostalih mjesnih odbora.    
 
Gradonačelnica je predložila da treba poslušati iskustvo i povećati na 21 član.  
 
Usvajanje: 13 ZA, 2 PROTIV,  
Odluka: Donosi se Odluka o broju članova vijeća mjesnih odbora grada Ozlja. 
 

Točka 16. 
ODLUKA O IZBORIMA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OZLJA  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je pojasnila prijedlog Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja.  
Rasprava: - 
 
Irena Šimunić je upitala tko je promijenio dosadašnju praksu da se pri biranju članova vijeća MO ne miješaju 
političke stranke. Mišljenja je da mjesni odbori nisu mjesta za politiziranje i podjelu. Zašto se to do sada držalo 
u tajnosti i zašto je to ovako bolje. 
  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja. 

 
Točka 17. 

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Pročelnica Goršić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora 
održati u nedjelju, 25. svibnja 2014. godine zajedno sa izborima za članove u Europski parlament.  
Rasprava: - 
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Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA  
Odluka: Donosi se Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. 
 

Točka 18. 
ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE  

PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA  
AZELIJA EKO d.o.o OZALJ  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je kazala da je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano da se iz komunalne 
djelatnosti održavanja čistoće isključuje javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada. 
Održavanje čistoće je kao komunalna djelatnost propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu pa provedba 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom zahtijeva i izmjenu Odluke o komunalnim djelatnostima. Grad Ozalj 
je do sada imao poslove komunalne djelatnosti održavanja čistoće povjerene Komunalnom Ozalj d.o.o. 
uključivo i dio koji po novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom više nije komunalna djelatnost već 
javna usluga. Budući je Gradsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 21.12. 2013. godine donijelo odluku o 
podjeli Komunalnog Ozalj te Odluku o osnivanju nove tvrtke Azelija Eko d.o.o. potrebno je donijeti Odluku o 
povjeravanju navedene javne usluge novoosnovanoj tvrtki u većinskom vlasništvu Grada Ozlja.  
Rasprava: - 
 
Jasminka Tkalac napustila sjednicu u 19,40 sati. 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog  
               i biorazgradivog komunalnog otpada AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj. 
 

Točka 19. 
ODLUKA O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD OZALJ  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je kazala da se ovom Odlukom utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ozalj 
u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Pravne osobe u smislu ove Odluke su trgovačka društva u 
kojima Grad Ozalj ima udjele u vlasništvu te ustanove kojima je Grad Ozalj osnivač i koje su od posebnog 
interesa za Grad Ozalj. To su: Komunalno Ozalj, Azelija Eko, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej 
Ozalj, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj i Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj. 
Rasprava: - 
 
Jasminka Tkalac pridružila se u 19,41 sati  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ozalj. 

 
Točka 20. 

ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE: 
A) IMENOVANJE SKUPŠTINE AZELIJA EKO d.o.o.  
B) IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA AZELIJA EKO d.o.o.  

 
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 kojih je osnivač Grad Ozalj, trgovačkih društava u kojima Grad Ozalj ima udjele ili dionice 
i drugih pravnih osoba kojih je Grad Ozalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.  
Rasprava: - 
Odluka: Donose se Zaključci o primanju na znanje:  

A) Imenovanje Skupštine Azelija Eko d.o.o. 
B) Imenovanje Nadzornog odbora Azelija Eko d.o.o.  
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Točka 21. 

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA  
 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je kazala da se sastao Odbor za dodjelu javnih priznanja povodom razmatranja prijedloga za 
dodjelu javnih priznanja, razmotrio prijedloge i predlaže Gradskom vijeću da se usvoje svi pristigli prijedlozi.  
Rasprava: - 
 
Gradonačelnica Lipšinić je upitala da li ona može sada predložiti priznanje ili javnu pohvalu UDVDR-u jer je 
sa njima ostvarila izuzetno dobru suradnju. Odazivaju se na svaki poziv, sve bez pogovora odrađuju i ovom 
Gradu su vrlo korisni.  

 
Irena Goršić je odgovorila da nema formalne osnove da se ubaci prijedlog gradonačelnice, ali da ih ima u vidu  
za slijedeću godinu.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja. 
 

Točka 22. 
ODLUKA O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU KOMUNALNOG REDARSTVA  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je kazala da je Grad Ozalj vršio pregovore sa susjednim općinama Kamanje, Žakanje i Ribnik o 
obavljanju poslova komunalnog redarstva te uređenju međusobnih prava i obaveza. Poslove zajedničkog 
komunalnog redarstva obavljao bi komunalni redar zaposlen u UO za urbanizam i komunalne poslove Grada 
Ozlja. Prihvatili su svi osim Općine Ribnik. Prijedlog za sufinanciranje plaće komunalnog redara bio bi prema 
prosjeku udjela u površini i broju stanovnika pojedine JLS u ukupnom broju stanovnika i površini. Općina 
Ribnik je odustala od zajedničkog komunalnog redarstva jer namjeravaju zaposliti osobu na 4 sata.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva. 
 

Točka 23. 
ZAKLJUČAK O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA NA K.Č.BR. 2601 U K.O. TRG 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je kazala da je predlagateljica Marica Vrbančič iz Polja Ozaljskog 106 podnijela zahtjev za 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na k.č.br.2601 k.o. Trg, upisana na Grad Ozalj kao javno dobro u općoj 
uporabi. U zahtjevu navodi da se navedena nekretnina odavno ne koristi kao javno odbro, budući da je na dijelu 
iste sagrađen objekat a veći dio je u naravi livada. Pribavljeno je očitovanje MO Polje koji u svom dopisu ističu 
da je MO suglasan da se predmetno javno dobro ukine. Predlagateljica je dostavila presliku Ugovora iz 1986. 
Godine kojim je tadašnja SO Ozalj Davutović Ivanu, pravnom predniku i bratu predlagateljice dala na korištenje 
narečenu parcelu kao građevinsko zemljište u društvenom vlasništvu te je istovremeno plaćena i naknada 
korištenja u iznosu od 70.000 dinara. Budući da tada nije izvršen gruntovni prijepis parcele, Vrbančić Marica 
kao nasljednica iz pok. Davutović Ivana predlaže da se nakon ukidanja svojstva javnog dobra zaključi Ugovor 
sa Gradom Ozljem o prijenosu prava vlasništva.    
Rasprava:  
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA 
Odluka: Donosi se Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 2601 u k.o. Trg. 
 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad sjednice završen u 
19,57 sati.  
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