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ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 23. lipnja 2014. godine s početkom u 16,02 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,   
          -    Sandra Turkanović – djelatnica na stučnom osposobljavanju u Gradu Ozlju 
          -    Stjepan Zoretić – vijećnik Županijske Skupštine Karlovačke Županije  
          -    Zdenka Stupić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj 

                          i v.d ravnateljica Zavičajnog muzeja Ozalj 
- Đurđica Rožić - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  
- Zlatko Gojmerac – direktor Komunalno Ozalj d.o.o. 
- Ivan Valčić – predsjednik Vatrogasne Zajednice Grada Ozlja  
- predstavnici sredstava javnog informiranja,  

 
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 16,02 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. Dnevni red daje se na usvajanje. 
 

D N E V N I    R E D  
1. Aktualni sat, 
2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća, 
3. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja, 
4. Preporuka Komunalnom Ozalj d.o.o. i Azelija Eko d.o.o. o usklađenju obračuna plaća 

s plaćama Gradske uprave te smanjivanje naknade članovima Skupštine i Nadzornog 
odbora, 

5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko-
proizvodne zone Lug (UPU3) 

6. Dječji vrtić Zvončić Ozalj:  
a) Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu,  
b) Suglasnost na zapošljavanje pedagoga i zdravstvenog radnika, 
c) Zaključak o davanju suglasnosti na Aneks Kolektivnom ugovoru za djelatnost 

predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Ozalj, 
d) Pravilnik o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, 

7. Vatrogasna zajednica: 
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. godinu 
b) Plan rada i financijski plan za 2014. godinu 

8. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara (1.revizija) za grad Ozalj,    
9. Zajednica sportskih udruga: 

a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. godinu 
b) Plan rada i financijski plan za 2014. godinu 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Grada Ozlja, 

11. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece, 
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12.  Odluka o osnivanju Savjeta mladih grada Ozlja, 
13.  Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga za grad Ozalj, 
14.  Odluka o izboru ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, 
15.  Odluka o neizboru ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj,          
16. Odluka o kupnji kuće i zemljišta u k.o. Ozalj, 
17. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Sekulići, 
18. Pravilnik o arhivskom i registraturnom gradivu, 

 
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 

 
Ivica Benković pozdravio je nazočne. Kazao je da je svjestan da nema novaca da je recesija, 
da nema javnih radova ali Ozalj nikada nije bio u ovakvom stanju. Nepokošene javne 
površine, nepometni nogostupi od zimskog čišćenja i slično. Predložio je da se zaposli osoba 
koja je radila u javnim radovima i pokazala se kao odličan radnik putem Ugovora o radu na 
pet mjeseci i riješi problem održavanja javnih površina. Nasuprot AB gradnje je netko 
ostavio šutu pa bi to trebalo sanirati. Zamolio je da se kod groblja u Ozlju staviti natpis 
zabranjeno odlaganje otpada. Vidio je da se kod Kolodvorskog odvojka radi cesta. Mišljenja 
je da je to put a ne cesta i šteta je što nije šira za pola metra. Najuža cesta u Ozlju je 
A.Šenoe 4,2 m, a ova je još uža. Trebalo bi ju malo proširiti jer je naknadno puno skuplje.  
 
Gradonačelnica Lipšinić pozdravila je nazočne i odgovorila g. Benkoviću. Ozalj nije idealno 
pokošen ali umjesto 13 ljudi s kojima smo računali u javnim radovima imamo jednog 
čovjeka. Od danas teče ugovor s jednim čovjekom na dva mjeseca. Cesta koja se radi će  
spojiti Kolodvorsku sa Šenoinom. Novac je dostatan za ovo što se pripremilo.  
 
Mirjana Marković je kazala da su ovih dana dobili upite na koji način se organizira 
zalijevanje gradskih vrtova sa vatrogasnim vozilom i tko je potpisnik dozvole da se to 
vatrogasno vozilo koristi u te svrhe. Upitala je koliko ima korisnika površina u gradskim 
vrtovima. U ime MO Svetičko Hrašće postavlja pitanje pražnjenja septičkih jama i  
odvoženja na javno dobro pa očekuje da se izađe na teren i to  sanira. 
 
Gradonačelnica je odgovorila da je ona dozvolila vatrogascima da dva puta zaliju gradske 
vrtove nakon što su dva dana ranije ona i desetak žena posadili sadnice na tim parcelama.  
Za sada su četiri zainteresirane obitelji za parcele na gradskim vrtovima. Nasad će biti 
zasađen za ciljane kupce, a sadnice su donirane.  
 
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Kazala je da joj je dužnost i obaveza nešto reći o već 
odrađenim izborima za vijeće Mjesnih odbora. Kazala je da je cijeli postupak bio prožet 
nizom nepravilnosti koje su se mogle izbjeći da je postojala adekvatna komunikacija i volja 
vladajućih za minimum međustranačke suradnje. Nisu bili u potpunosti upoznati sa cijelim 
postupkom i zakonskom regulativom koju su ti izbori zahtijevali. Kazala je da se nije pitalo 
ljude da li žele biti cijeli dan, odnosno 12 sati uz kutije. Komunikacija, organizacija i sama 
provedba je bila jako loša. Novac koji je potrošen je cca. 80.000,00 kn je je mogao biti 
potrošen korisnije i proći bez troškova kao i prethodnih godina. Kazala je da su s MO već 
trebali biti konstituirani pa je o tome zamolila izvješće od gradonačelnice.  
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Stjepan Basar je kazao da nema potrebe za obrazlaganjem. Izvješće o konstituiranju 
mjesnih odbora dobit će kada istekne rok, a to još nije.  
 
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Uputila je pitanje gospodinu Basaru i gradonačelnici 
Lipšinić. Vođena je rasprava oko izgradnje mosta u Gornjem Pokupju. Osigurana su 
sredstva, napravljan je projekat koji je prošao sve kontrole, raspisan je natječaj i u  
međuvremenu je sve stalo. Zanima ju s obzirom da je g. Basar u upravnom tijelu 
Županijske uprave za ceste što se tu događa i da li su opet neke makinacije i nariktavanje 
natječaja u pitanju. Moli da se uputi dopis uputiti na ŽUC da se vidi što je s time. Nadalje, 
upitala je kakva je situacija u vezi županijske ceste žup. Ceste Ozalj-Kamanje. S kamanjske 
strane je sve odrađeno, Ozalj nema projekat, ni ostalo. Uputiti i za to dopis ŽUC-u.     
 
Stjepan Basar je kazao da pitanje nije upućeno na dobru adresu. To je državna cesta.  
 
Biserka Vranić je kazala da nije zadovoljna odgovorom. Bilo je rečeno da će ŽUC biti nositelj 
svih radova. ŽUC je započeo proces natječaja, prekinuto je i molim odgovor u pismenom 
obliku od strane glavnih aktera. Od Žuca i Hrvatskih cesta.  
Gradonačelnica je odgovorila da se investicija izgradnje mosta planira. Kod predsjednika 
uprave je bila 3 puta i potvrda je da kreće rješavanje imovinsko-pravnih odnosa još ove 
godine iz osiguranih sredstava.   
 
Jasminka Tkalac je pozdravila nazočne. Lijepo moli da se pridržavamo pravilnika i statuta. 
Da li postoji ikakva mogućnost da se zaustave radovi na Cuzljevu da građeni ne misle da je 
to u ingerenciji Grada.  
 
Gradonačelnica je kazala da se uz brojne pokušaje da se zaustave radovi na žalost ništa 
više ne može napraviti. Ne podupire ovaj projekt ali ne možemo ništa poduzeti. Bile su javne 
tribine i u Ozlju i u Karlovcu gdje svi izražavaju zabrinutost za rijeke. Investiciju ne možemo 
zaustaviti.  
 
S obzirom da više nitko nije uzeo učešće u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća zaključio 
je raspravu po aktualnom satu. 

 
Točka 2. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 
 

Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za   
Zaključak:  Usvaja se Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja 

 
Točka 3.  

ODLUKA O USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OZLJA  
 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti  
Irena Goršić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je prijedlog da se umjesto tri 
sadašnja odjela ustroji jedan Jedinstveni upravni odjel. U ovoj Odluci nema sistematizacije 
jer se ona radi unutar Pravilnika o unutarnjem redu. Stupanjem na snagu ove Odluke 
gradonačelnica donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela gdje će se 
propisati unutarnji ustroj, radna mjesta. Stupanjem na snagu ove Odluke gradonačelnica 
mora imenovati privremenog pročelnika koji će pripremiti potrebne akte, odnosno Pravilnik 
o unutarnjem redu. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koji će se imenovati 
na temelju javnog natječaja a koji će se raspisati nakon stupanja na snagu Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu. 
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Rasprava:  
Biserka Vranić je kazala da niti jedan grad u Karlovačkoj županiji nema ovakav Jedinstveni 
upravni odjel iako neki imaju manje stanovnika od Grada Ozlja. To pokazuje da je ovakvu 
odluku slagao netko tko nema pojma o upravi i ne razumije pravu svrhu Uprave. Kazala je 
da ne vidi nikakvu financijsku računicu, ni organizacijsku kvalitetu uvođenjem ovog odjela. 
Bila je mišljenja da će se eventualno otvoriti još jedan odjel, Odjel za turizam i kulturnu 
djelatnost a ne da se ponovno vraćamo na jedan odjel jer idemo sa dobroga na loše. 
Predložila je da još razmisli o ovome prijedlogu.  
Zlatko Starešinčić je pozdravio prisutne. Kazao je da ne može dignuti ruku za ovakvu 
Odluku jer ne zna što to donosi. Vijećnici bi morali znati sistematizaciju da bi donesli 
ovakvu Odluku.   
Jasminka Tkalac je kazala gospođi Vranić vezano za turizam kako nemamo nikakvo 
odnosno privremeno rješenje da je to možda i točno ali je jako dobro što ga ne plaćamo.  
Irena Šimunić je kazala da joj je nepojmljivo da se ide u reorganizaciju gradske uprave koja 
je u nekoliko navrata dobila bezuvjetno mišljenje revizije. Mišljenja je da ni vladajući ne 
znaju što žele i samo pokazuju svoju političku moć i nadmoć.  
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da si je dala godinu dana vremena da vidi da li 
će i što mijenjati. Uz punu podršku svim ljudima u upravi da rade, da ih se ne ometa u 
radu. Godina dana je i nije dugi period. Kazala je da joj je operativno prilično zahtjevno i 
puno toga radi sama. Ideja oko promjene ustroja je pokušaj da se sa snagama koje imamo 
u nekom drugom organizacijskom obliku napravi bolje rješenje. Uz ovaj silni angažman 
osobno nije zadovoljna sa povratom. Mišljenja je da je uprava prespora. Idemo s ovom 
promjenom ne bi li bili brži i da gradonačelnica kao čelni čovjek grada ima jednu osobu koja 
će biti poveznica sa voditeljima odsjeka. Neće se ništa dramatično dogoditi samo će se 
ubrzati organizacija. 
 
Usvajanje: 8 za, 4 protiv, 2 suzdržan 
Prijedlog: Donosi se Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja 

 
Točka 4. 

 PREPORUKA KOMUNALNOM OZALJ D.O.O. I AZELIJI EKO D.O.O O 
USKLAĐENJU OBRAČUNA PLAĆA S PLAĆAMA GRADSKE UPRAVE TE 

SMANJIVANJE NAKNADE ČLANOVIMA SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA  
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti  
Rasprava:  
Biserka Vranić je kazala da gradska uprava funkcionira temeljem Zakon u upravi, 
Komunalno Ozalj funkcionira temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Ne znamo 
kakva je situacija sa kolektivnim ugovorima. Eventualno možemo dati prijedlog da se  
članovima NO i Skupštini Komunalnog smanje naknade ali izjednačavati gradsku upravu 
sa trgovačkim društvom i javnom ustanovom nije u redu jer svaka ta institucija radi 
temeljem svog Zakona. Kazala je da razumije da to predsjedniku Gradskog vijeća sve 
jednako izgleda ali to baš i nije tako. Trebalo bi provjeriti što je u Komunalnom 
problematično. Da li je to plaća direktora, plaća tajnice ili čistača i riješiti to sa upravom 
Komunalnog. Kazala je gospodinu Basaru da je on odličan poduzetnik ali da nema pojma o 
nekim stvarima a trpa ih u isti koš sa svojom firmom. Ovo je nešto sasvim drugo i ne 
podliježe Zakonu o poduzetništvu i nema veze sa privatnim poduzećem. 
 
Boris Guštin je pozdravio nazočne. Kazao je da ispada da poduzetnici ne bi znali voditi 
neko trgovačko društvo pa predlaže da gospođa Vranić ide malo u Aquaestil za direktora ili 
u njegovu firmu. 
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Josip Žabčić je postavio pitanje da li firme Komunalno Ozalj i Azelija Eko moraju poslovati 
sa minusom. Da bi smanjili minus na računu firme povećali su cijene vode, ili bi trebalo 
smanjiti plaće zaposlenih pa da se na taj način smanji dug firme. 
Zlatko Starešinčić je kazao da bi bilo dobro znati kolika je plaća djelatnika Komunalnog. 
Smatra da bi javna gradska poduzeća trebala poslovati sa dobitkom. Mišljenja je da bi se  
gubitak, odnosno minus na računu u javnom poduzeću morao pravdati stavljanjem radnog 
mjesta direktora na raspolaganje, a ne smanjivati plaću svim djelatnicima.  
 

Usvajanje: 10 za, 4 suzdržan 
Donosi se preporuka Komunalnom Ozalj d.o.o. i Azeliji Eko d.o.o. o  
                 usklađenju obračuna plaća s plaćama gradske uprave te smanjivanje  
                 naknade članovima Skupštine i Nadzornog odbora    
  

 
Točka 5. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE LUG (UPU3) 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Jasna Panijan – pročelnica UO za urbanizam i komunalne poslove  
Jasna Panijan ukratko je obrazložila točku dnevnog reda. Prema Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom JLS moraju u dokumentima prostornog uređenja planirati lokacije 
za kategoriju građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja u roku godine dana 
od dana stupanja na snagu tog Zakona. Tihomir Razumić je vlasnik katastarskih čestica u 
k.o. Ozalj koje u naravi čine jednu cjelinu. Urbanističkim planom k.č.br.978 k.o. Ozalj je 
planirana za dio prometnice koja s tom parcelom i završava. Zbog ekonomičnijeg rasporeda 
proizvodnih građevina, Tihomir Razumić želi objediniti navedene parcele što zbog 
prometnice planirane urbanističkim planom nije u mogućnosti. Iz narečenih razloga 
predlaže se donošenje ove Odluke.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja  
                 Gospodarsko-proizvodne zone Lug (UPU 3) 
 
Josip Žapčić je napustio sjednicu u 17,27 sati  

 
Točka 6 

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ: 
A) IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU 
B) SUGLASNOST NA ZAPOŠLJAVANJE PEDAGOGA 
C) ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ANEX KOLEKTIVNOM  
    UGOVORU ZA DJELATNOST PEDAGOŠKOG ODGOJA I OBRAZOVANROKU  
    GRADA OZLJA    
D) PRAVILNIK O UPISU I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA  
    USLUGA 

 
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj  
Izvjestitelj:  Đurđica Rožić - ravnateljica 
Đurđica Rožić je pojasnila točku dnevnog reda. 
Irena Goršić je pojasnila točku u dijelu Kolektivni ugovor.  
Rasprava:-  
Josip Žapčić vratio se na sjednicu u 17,30 sati. 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za 
Zaključci o davanju suglasnosti:  



6 
 

a) Na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
b) Na zapošljavanje pedagoga i zdravstvenog voditelja  
c) Na anex Kolektivnom ugovoru  
d) Pravilnik o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

 
Đurđica Rožić napustila sjednicu u 17,35 sati. 
 

Točka 7. 
VATROGASNA ZAJEDNICA:  

         A) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU  
                    B) PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.GODINU 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Ivan Valčić – predsjednik Vatrogasne Zajednice Grada Ozlja 
Ivan Valčić pojasnio je točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA  
Donosi se: 
a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. godinu  
b) Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana za 2014. godinu 
 

Točka 8. 
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA (1.REVIZIJA) ZA GRAD OZALJ 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Ivan Valčić – predsjednik Vatrogasne Zajednice Grada Ozlja 
Ivan Valčić pojasnio je točku dnevnog reda.  
Rasprava: - 
Usvajanje: 13 ZA, 1 SUZDRŽAN 
Zaključak: Donosi se Odluka o donošenju plana zaštite od požara (1.revizija)  
                 za grad Ozalj 
 
Ivan Valčić napustio je sjednicu u 17,45 sati. 

 
Točka 9. 

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA: 
A) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU  

               B) PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Branko Benković – predsjednik Zajednice športskih udruga  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju:  

a) Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. godinu 
b) Plan rada i financijskog plana za 2014. godinu   

 
Točka 10. 

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

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić pojasnila je točku dnevnog reda. Gradsko vijeće je 2010. godine donijelo 
Odluku kojom su utvrđeni koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u 
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gradskoj upravi sukladno Zakonu o plaćama u JLS i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u 
JLS. Budući je Izmjenom Pravilnika o unutarnjem redu, a prema Odluci o zajedničkom 
obavljanju komunalnog redarstva i sklopljenom ugovoru sa Općinom Žakanje i Kamanje 
predviđeno radno mjesto komunalnog redara potrebno je da Gradsko vijeće odredi 
koeficijent za obračun plaće. Isto tako je izjednačen koeficijent za radno mjesto 
administrativnog tajnika sa 1,47 na 1,60, odnosno da sva radna mjesta SSS imaju isti 
koeficijent. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za  
                 obračun plaće službenika i namještenika Grada Ozlja 
 

Točka 11. 
ODLUKA O UKLJUČENJU U AKCIJU GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Sandra Turkanović  
Sandra Turkanović je ukratko pojasnila točku dnevnog reda.  
Rasprava:  
Biserka Vranić je kazala da moramo biti svjesni činjenice da je to aktivnost koja puno košta 
novca. Samo table koštaju nekoliko tisuća kuna. Voditi brigu da se u proračunu osiguraju 
sredstva za ovo.  
Gradonačelnica je zahvalila na upozorenju da je to ozbiljna stvar. Svjesni smo što ovo nosi 
ali ovo je minimum. Vjeruje da već sad imamo vrlo pristojan renome.  
 
Usvajanje: 12 glasova ZA, 1 PROTIV, 1 SUZDRŽAN.  
Zaključak: Donosi se Odluka o uključenju u akciju gradovi i općine – prijatelji djece 
 

Točka 12. 
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti  
Irena Goršić pojasnila je točku dnevnog reda. Gradsko vijeće Grada Ozlja donijelo je Odluku 
o osnivanju Savjeta mladih Grada Ozlja. Sukladno Zakonu o savjetima mladih članovi 
Savjeta mladih birani su na mandat od dvije godine. Članovima Savjeta mladih Grada Ozlja 
izabranim po ovom Zakonu mandat ističe 28.lipnja 2014. godine. S obzirom da novi Zakon 
koji je stupio na snagu 08.travnja 2014. godine na drugačiji način definira mlade, osnivanje 
Savjeta mladih, određivanje njihovog broja, izbor, dužinu mandata, djelokrug rada, kao i 
odnos Savjeta mladih i predstavničkog tijela te izvršnog tijela potrebno je donijeti novu 
Odluku o osnivanju savjeta mladih Grada Ozlja. Donošenjem Odluke i njenim stupanjem 
na snagu potrebno je pokrenuti i provesti postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih 
zamjenika. Slijedom iznesenog predlaže se donošenje Odluke. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o osnivanju Savjeta mladih grada Ozlja 
 

Točka 13. 
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA  

JAVNIH USLUGA ZA GRAD OZALJ  
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti  
Irena Goršić pojasnila je točku dnevnog reda. Kazala je da je člankom 25. stavak 2. Zakona 
o zaštiti potrošača propisano da tijela koja odlučuju o pravima i obvezama potrošača javnih 
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usluga, moraju osnovati savjetodavna tijela u koja će biti uključeni predstavnici udruga 
potrošača, a odluke će donositi nakon mišljenja savjetodavnog tijela.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača  
                 javnih usluga za grad Ozalj 
 

Točka 14. 
ODLUKA O IZBORU RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE  

IVANA BELOSTENCA OZALJ   
 

Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 
Izvjestitelj: Irena Goršić – pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti  
Irena Goršić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je natječaj za izbor ravnatelja 
objavljen u Narodnim novinama broj 40/14 dana 28.03.2014. godine i u otvorenom roku je 
pristigla samo zamolba gospođe Zdenke Stupić. Odbor za izbor i imenovanje se sastao i 
prijedlog je da se za ravnateljicu imenuje gospođa Zdenka Stupić koja je i do sada obnašala 
dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice, te da se sklopi ugovor o radu kojim će biti 
raspoređena četiri sata kao ravnateljica, četiri sata kao knjižničarka.  
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO SA 14 glasova ZA   
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice  
                 Ivana Belostenca Ozalj 

 
Točka 15. 

ODLUKA O NEIZBORU RAVNATELJA/RAVNATELJICE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ  
 
Predlagatelj: Zavičajni muzej Ozalj  
Izvjestitelj: Irena Goršić – pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti  
Irena Goršić je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da se sastao Odbor za izbor i 
imenovanje na kojem je raspravljano o ovoj temi. Na raspisani natječaj za izbor ravnatelja 
Muzeja objavljen u Narodnim novinama dana 28.03.2014. godine u zakonskom roku za 
podnošenje molbi pristiglo 6 prijava i da 5 kandidata zadovoljava uvjete za kustosa, dok 
jedna ne zadovoljava zbog stručne spreme, a za ravnatelja zadovoljava uvjete jedna 
kandidatkinja, te da je jedna molba dostavljena van zakonskog roka. 
Gradonačelnica je dala prijedlog da se natječaj poništi jer je imenovana v.d. ravnateljice i za 
period od dva mjeseca su se mogli uvjeriti da Muzej može do daljnjeg tako funkcionirati. 
Navela je da je za kratko vrijeme postavljen muzejski postav i da je to veliki doprinos vd 
ravnateljice Zdenke Stupić i Stjepana Bezjaka koji je na stručnom osposobljavanju u 
Muzeju. Isto tako predložila je da se Stjepanu Bezjaku produlji Ugovor na tri mjeseca pa će 
se u tom periodu iskristalizirati u kojem smjeru će se Muzej definirati. Odbor za izbor i 
imenovanje predlaže Gradskom vijeću da donese Odluku o poništavanju natječaja za izbor 
ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o neizboru ravnatelja/ravnateljice  
                 Zavičajnog muzeja Ozalj            
 

Točka 16. 
ODLUKA O KUPNJI KUĆE I ZEMLJIŠTA U K.O. OZALJ 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 
Irena Goršić je kazala da gradonačelnica Gordana Lipšinić podnosi prijedlog da se za 
potrebe provođenja Projekta „Ozalj-Europska kolijevka akvarela“ kupi nekretnina 
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k.č.br.2181-kuća k.br.35, 2 zgrade i dvorište od 451m2 i k.č.br.2182-livada Kaptol od 
1152m2 upisani u z.k.ul.br. 120 k.o. Ozalj. Vlasnica Đurđa Orlić je dana 09. svibnja 2014. 
godine podnijela ponudu za prodaju navedene nekretnine po cijeni od 10.000 eura. 
Slijedom navedenog prijedlog je da se donese odluka o kupnji navedene nekretnine po cijeni 
od 10.000 eura, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju NBH na dan sklapanja 
ugovora, a budući su u Proračunu za 2014. godinu planirana sredstva za tu namjenu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o kupnji kuće i zemljišta u k.o. Ozalj 

 
Točka 17. 

ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U K.O. SEKULIĆI 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti   
Irena Goršić je kazala da je predlagateljica Nada Valenčak podnijela zahtjev za rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa na k.č.br.1388 k.o. Sekulići upisanoj u vlasništvo Grada Ozlja 
kao javno dobro u općoj uporabi. U zahtjevu navodi da se navedena nekretnina ne koristi u 
cjelosti kao javno dobro budući da je na dijelu iste okućnica predlagateljice, a samo dio se 
koristi kao put. Izvršen je očevid na licu mjesta u Bulićima u prisustvu predlagateljice, 
predstavnika MO Radatovići i Grada Ozlja te je utvrđeno da se doista samo dio koristi kao 
put, a drugi dio ne, i to prema izjavi predstavnika MO već preko 40 godina. Sukladno 
navedenom predlagateljica je temeljem zaključka Grada Ozlja od 26.09.2013. godine preko 
geodetske tvrtke napravila i dostavila na provedbu parcelacijski elaborat kojim se 
k.č.br.1388 k.o. Sekulići parcelira na 1388-1 koji ostaje javno dobro te na k.č.br.1388-2 na 
kojoj se predlaže ukidanje svojstva javnog dobra. Nakon provedbe ukidanja javnog dobra 
k.č.br.1388-2 k.o. Sekulići će se prodati predlagateljici izravnom pogodbom. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Sekulići 
 

Točka 18. 
PRAVILNIK O ARHIVSKOM I REGISTRATURNOM GRADIVU  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:  Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti   
Irena Goršić ukratko je pojasnila točku dnevnog reda.   
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Pravilnik o arhivskom i registraturnom gradivu 
 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je 
rad sjednice završen u 18,18 sati.  
 
KLASA: 021-05/14-01/04 
URBROJ:2133/05-01-14-2 
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