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IZVJEŠĆE O RADU

PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA /ODSJEKA GRADA OZLJA

 ZA 2015.G.

Izvješće  se  podnosi  temeljem  članka  10.  Odluke  o  ustrojstvu  i  djelokrugu
Jedinstvenog  upravnog  odjela  Grada  Ozlja  („Službeni  glasnik»  Grada  Ozlja  broj  5/14)
prema kojem je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan Gradonačelniku podnijeti
izvješće  o  svom  radu  i  radu  Jedinstvenog  upravnog  odjela  do  31.  ožujka  tekuće  za
prethodnu godinu. 

IZVJEŠĆE O RADU PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
ZA 2015.GODINU

Temeljem čl.2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Ozlja („Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 5/14), Jedinstveni upravni odjel (JUO) ustrojava
se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja, kao i poslova državne
uprave koji su zakonom prenijeti na Grad.

Poslovi  i  djelokrug  JUO  Grada  Ozlja  utvrđeni  su  zakonom,  drugim  propisima,
Statutom Grada Ozlja te Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Ozlja („Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 5/14). 

Temeljem čl.2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Ozlja („Službeni  glasnik“ Grada Ozlja broj  5/14,  7/14,  3/15, 4/15,  5/15),  u sastavu JUO
ustrojeni su slijedeći odsjeci: Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti,  Odsjek za
urbanizam i komunalne poslove, Odsjek za proračun i financije te Odsjek za gospodarstvo i
projekte. 

Jedinstvenim  upravnim  odjelom  rukovodi  pročelnik,  kojega  na  temelju  javnog
natječaja, sukladno zakonu, imenuje Gradonačelnica.
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Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela organizira i koordinira rad u JUO, brine o
zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti JUO i poduzima mjere za
osiguranje efikasnog poslovanja JUO, raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i
namještenicima upute za rad, predlaže akte za čije je predlaganje ovlaštena, donosi akte
sukladno posebnim zakonima, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika
i namještenika u tijeku službe i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja
nadzor nad radom službenika i namještenika, odlučuje o pravima i obvezama službenika i
namještenika,  provodi  postupke zbog povrede službene dužnosti,  ocjenjuje službenike i
namještenike,  u  skladu  sa  zakonom,  drugim  propisima  donesenim na  temelju  zakona,
Statutom  Grada  i  drugim  općim  i  pojedinačnim  aktima  Grada,  te  ima  i  druge  ovlasti
utvrđene zakonom i drugim propisima.

U navedenom razdoblju, pročelnica je obavljala i poslove savjetodavnog karaktera,
te  je  za  gradonačelnicu,  zamjenicu  gradonačelnice  i  predsjednika  gradskog  vijeća
pripremala  potrebne  podatke  i  prijedloge  za  rješavanje  određenih  pitanja.  U  skladu sa
poslovima i zadacima pojedinog odsjeka koordinirala je i  pratila njihovo pravovremeno i
kvalitetno  izvršavanje.  Usmjeravala  je  rad  službenika  i  namještenika  u  cilju  bolje
učinkovitosti rada unutar JUO. 

 Od značajnijih aktivnosti u tom razdoblju, u radu pročelnice, ističu se slijedeće: 

RADNI ODNOSI

-aktivnosti  vezane  za  zapošljavanje  10  radnika  Javnih  radova  prema  programu
„Revitalizacija  javnih  površina  i  zaštita  i  očuvanje  prirode  na  području  grada  Ozlja  u
2015.godini“ u razdoblju od 01.travnja do 30.rujna 2015.godine,

-aktivnosti  vezane uz zapošljavanje 5 osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa na period od 12 mjeseci,

-raspisivanje natječaja za popunjavanje radnih mjesta Stručnog suradnika za urbanizam i
komunalne poslove, Voditelja odsjeka za gospodarstvo i projekte, Voditelja odsjeka za opće
poslove i društvene djelatnosti te Voditelja odsjeka za proračun i financije, te donošenje
rješenja o prijemu i rasporedu djelatnika,

-upućivanje  djelatnika  na  polaganje  stručnih  ispita  temeljem  Zakona  o  službenicima  i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

-donošenje rješenja o ocjenjivanju službenika za 2014.godinu,

-donošenja rješenja o korištenju godišnjih odmora za 2015.godinu.

ZAŠTITA OD POŽARA:

-dogovor  u  vezi  načina  sufinanciranja  intervencija  Javne  vatrogasne  postrojbe  Grada
Karlovca  na  području  Grada  Ozlja;  od  01.01.2015.  Grad  Ozalj  temeljem  Ugovora  o
pružanju  usluga  vatrogasnih  djelatnosti  Javne vatrogasne postrojbe  na području  Grada
Ozlja sufinancira rad JVP-e paušalnim iznosom od 3.300,00 kn mjesečno (bez PDV-a),

-u  suradnji  sa  zapovjednikom  Vatrogasne  zajednice  Grada  Ozlja  izrađeni  su  prijedlozi
Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za 2015.godinu i  Izvješća o stanju
zaštite od požara za 2014.godinu.
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ZAŠTITA I SPAŠAVANJE (CIVILNA ZAŠTITA):

-koordinacija aktivnosti na području zaštite i spašavanja (civilne zaštite); u toku 2015.godine
organizirane su  dvije  sjednice  Stožera  za  zaštitu  i  spašavanje ,  na  početku  i  na  kraju
sezone,

-koordinacija aktivnosti tijekom poplave u mjesnom odboru Gornje Pokupje,

-prisustvovanje inspekcijskom nadzoru provedbe Zakona o zaštiti  od požara i  Zakona o
zaštiti i spašavanju te provedba aktivnosti navedenih u nalazu,

-prikupljanje  podataka  potrebnih  za  izradu  prijedloga  Odluke  o  izmjenama i  dopunama
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Grad Ozalj te prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite i
spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i
posljedica katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj

KOMUNALNE DJELATNOSTI:

-postupanje  temeljem  Zakona  o  pogrebničkoj  djelatnosti;  priprema  Odluke  o  raskidu
ugovora o koncesiji  za obavljanje pogrebnih poslova - preuzimanje i  prijevoz pokojnika,
dostavljanje potrebne dokumentacije u Registar koncesija,

-rješavanje  problema  sa  koncesionarima  vezano  za  nepravodobno  i  nekvalitetno
izvršavanje  izdanih  radnih  naloga  temeljem  ugovora  o  održavanju  asfaltnih  površina,
makadamskih površina te javne rasvjete,

-koordinacija i priprema aktivnosti neophodnih u slučaju nestašice pitke vode na području
Žumberka, u suradnji sa Komunalnim d.o.o. i Vatrogasnom zajednicom Grada Ozlja,

-koordinacija aktivnosti te suradnja sa inspektoricom zaštite okoliša vezano za zbrinjavanje
bačvi  s  opasnim  otpadom  odbačenim  na  području  mjesnog  odbora  Grdun  te  sanacije
onečišćenog tla,

-provedba  postupka  javnog  natječaja  za  održavanje  javne  rasvjete  na  području  Grada
Ozlja; priprema dokumentacije, postupak otvaranja, te pregleda i ocjene ponuda ( natječaj
poništen Odlukom Gradskog vijeća ), 

-kao  osoba  imenovana  za  provedbu  nadzora  nad  radom  koncesionara,  vršila  je
izvješćivanje Ministarstva financija temeljem Zakona o koncesijama (Izvješće do 01.lipnja
za  prethodnu  godinu,  Godišnji  plan  davanja  koncesija  do  kraja  3.  tromjesečja  tekuće
godine),

-koordinacija aktivnosti vezanih za akciju „Zelena čistka“ 2015. prilikom koje su sanirane
divlje deponije na tri lokacije,

-dogovori  vezani  za  rekonstrukciju  javne  rasvjete  u  mjesnom  odboru  Brašljevica,  te
provođenje ograničenog prikupljanja ponuda,

-u  cilju  što  bolje  suradnje  i  upoznavanja  gradske  uprave  sa  problemima  i  planovima
pojedinih mjesnih odbora, u toku 2015.godine održana su dva sastanka sa predsjednicima
mjesnih odbora sa područja Grada Ozlja,
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-  koordinacija  rada  unutar  odsjeka  za  urbanizam  i  komunalne  poslove,  počevši  od
definiranja statusa zaprimljenih zahtjeva mjesnih odbora, poboljšanja procedure izdavanja
radnih naloga prema prioritetima po mjesnim odborima, te kontrola izvršenja istih.  Osim
toga, pročelnica je osobno povremeno obilazila razne lokacije po mjesnim odborima radi
provjere stvarnih potreba naručenih radova ili  kontrole odrađenoga. Isto tako, osobno je
koordinirala između predsjednika mjesnih odbora i predstavnika tvrtke s kojom Grad Ozalj
ima Ugovor o održavanju cesta / javne rasvjete, 

-direktna  komunikacija  s  predsjednicima  mjesnih  odbora  te  usmjeravanje  djelatnika
Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove na bolju suradnju s njima, prvenstveno vezano
za izvršavanje radnih naloga na terenu i kontrolu njihova izvršenja.

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU:

-koordinacija  aktivnosti  vezanih  za  reviziju  i  učinkovitost  upravljanja  i  raspolaganja
imovinom  u  vlasništvu  Grada  koju  je  Državni  ured  za  reviziju  obavljao  od  veljače  do
prosinca 2015.godine ( dostava potrebnih podataka, pojašnjenja…), očitovanje na Nacrt
izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti; Nalazom Državnog ureda za reviziju utvrđeno je
da Grad Ozalj učinkovito upravlja svojom imovinom.

JAVNA NABAVA:

-budući  da  pripremu  i  provedbu  postupaka  javne  nabave  smiju  obavljati  ovlašteni
predstavnici  naručitelja  od  kojih  najmanje  jedan  mora  posjedovati  važeći  certifikat  u
području javne nabave, pročelnica je u lipnju 2015.godine pohađala Program izobrazbe u
području javne nabave te joj je nakon položenog ispita, Ministarstvo gospodarstva izdalo
certifikat  u području javne nabave.  Sudjelovala je na još dva Programa usavršavanja u
području javne nabave na temu e-nabave budući da je od 01.07.2016.godine obvezna e-
dostava ponuda za sve vrste javne nabave.

-sudjelovanje u Povjerenstvu za provedbu postupka javne nabave u Komunalnom Ozalj
d.o.o. u projektu  Izgradnja kolektora kanalizacije VI, u postupku otvaranja te pregleda i
ocjene ponuda,

-priprema dokumentacije te provedba postupka javne nabave za predmet nabave Sanacija
klizišta Zorkovac Vivodinski na nerazvrstanoj cesti na području Grada Ozlja, do faze izrade
prijedloga Odluke o odabiru izvođača radova.

FINANCIJE:

-tijekom 2015.godine pročelnica je sudjelovala u izradi nacrta Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Ozlja za 2015. godinu, nacrta Proračuna za 2016.godinu, te  obveznih Godišnjih i
tromjesečnih financijskih izvještaja za Grad Ozalj koji su u zakonskim rokovima dostavljeni
Financijskoj Agenciji i Državnom uredu za reviziju.
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PROJEKTI:

-koordinacija aktivnosti  vezanih za provedbu i dovršetak projekta „Ulaganje u  Izgradnju
sustava za pročišćivanje otpadnih voda unutar sektora sustava kanalizacije i pročišćavanja
otpadnih voda za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“, temeljem Ugovora
o dodjeli sredstava iz IPARD programa od 18.04.2014.godine te Anexa Ugovora o dodjeli
sredstava iz IPARD programa od 26.03.2015.godine. Nakon što su radovi po osnovnom
ugovoru te dodatni radovi na projektu dovršeni, pročelnica vrši korespodenciju sa bankom
vezano za plaćanje radova iz kredita ( temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sa Erste &
Steiermarkische  bank  d.d.,  krajnji  rok  za  korištenje  sredstava  iz  kredita  bio  je
30.06.2015.godine).  Prijava  početka  pokusnog  rada  predana  je  Upravnom  odjelu  za
prostorno  uređenje,  građenje  i  zaštitu  okoliša  Karlovačke  županije  sa  potrebnom
dokumentacijom 29.07.2015.godine. Zahtjev za uporabnu dozvolu predan je istom Uredu
15.10.2015.godine. Tehnički pregled građevine izvršen je 05.11.2015.godine, te je nakon
otklanjanja tehničkih nedostataka, izdana uporabna dozvola 20.11.2015.godine. Zahtjev za
isplatu sredstava podnijet je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
01.12.2015.godine  sukladno  Anexu  Ugovora  o  dodjeli  sredstava  iz  IPARD  programa.
Pročelnica  vrši  svu  potrebnu  korespodenciju  sa  Agencijom za  plaćanje  u  poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju, te korespodenciju sa izvođačem i stručnim nadzorom vezano
za dopune dokumentacije temeljem Zahtjeva za dopunu / ispravak / obrazloženje. Nakon
izvršene kontrole na terenu od strane  Agencije, 03.03.2016.godine dostavljena je Odluka o
isplati  sredstava  iz  IPARD  programa  u  ukupnom  iznosu  od  4.296.238,41  kn  koje  je
Ministarstvo  financija  i  uplatilo  na žiro-račun  Grada  Ozlja  10.03.2016.godine.  Temeljem
Ugovora o dugoročnom kreditu navedena sredstva 10.03.2016.godine doznačena su banci
u  svrhu umanjenja  glavnice  kredita.  Potvrda  o  završenom ulaganju  od  strane Agencije
dostavljena  je  16.03.2016.godine,  čime  se  projekt  Ulaganja  u  izgradnju  sustava  za
pročišćavanje otpadnih voda smatra završenim.

-projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Gradu Ozlju – 24.12.2015.godine dostavljena je
Odluka o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
sufinanciranju troškova građenja i stručnog nadzora građenja reciklažnog dvorišta do 80%
opravdanih troškova investicije, nakon što je temeljem uputa Fonda izmijenjena etapnost
gradnje  na način  da je  reciklažno dvorište  izdvojeno kao zasebna  faza koja  čini  jednu
funkcionalnu cjelinu sukladno Zakonu i pravilnicima.

-koordinacija  aktivnosti  vezanih  uz  provedbu  i  pravdanje  projekta  Nacionalne  zaklade
„Prostori (su)djelovanja“. Projekt je dovršen u suradnji s LAG-om te je po istom doznačeno
20.000,00 kn za izradu poslovnog plana Doma Šljunčara u Polju Ozaljskom.

-prijava sanacije klizišta na području Grada Ozlja na  Projekt sanacije klizišta na cestama u
Republici Hrvatskoj; a nakon Odluke Hrvatskih cesta o financiranju sanacije tri  klizišta s
područja Grada Ozlja  (u ukupnoj  vrijednosti  1.066.000,00 kn bez PDV-a),  a u skladu s
njihovim  uputama,  priprema  i  provedba  postupka  javne  nabave  za  Sanaciju  klizišta
Zorkovac  Vivodinski  do  faze  prijedloga  Odluke  o  odabiru  izvođača  radova,  provedba
ograničenog prikupljanja ponuda za izradu sanacijskih programa za sva tri  klizišta,

-prijava projekta  Izgradnja  nogostupa  u dijelu Kolodvorske ulice  na Nacionalni  program
sigurnosti  cestovnog prometa  Ministarstva  unutarnjih  poslova,  te  provedba  ograničenog
prikupljanja  ponuda  i  koordinacija  aktivnosti  vezanih  uz  početak  izvođenja  radova  na
nogostupu,
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-prijava projekta I Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja na Natječaj u
podmjeri  7.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ,
provođenje  bagatelne  nabave,  dovršetak  projekta  u  prosincu  2015.godine  donošenjem
Odluke Gradskog vijeća o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju prostornog plana uređenja
Grada Ozlja, 

-prijava  projekta  Izgradnja  pristupačnosti  objektima  osoba  s  invaliditetom  na  Građevini
Kurilovac  1  te  na  građevini  Cesta  Zrinskih  i  Frankopana  15,  na  Javni  poziv  za
sufinanciranje  projekata  rješavanja  pristupačnosti  objektima  osoba  s  invaliditetom
sredstvima  Državnog  proračuna  u  2015.godini  na  području  RH;  nakon  Odluke  o
financiranju Ministarstva branitelja u ukupnom iznosu od 190.332,02 kn, provedba postupka
ograničenog prikupljanja ponuda, završetak radova u prosincu 2015.godine,  te pravdanje
sredstava u roku navedenom u Ugovoru sklopljenom sa Ministarstvom branitelja.

-koordinacija aktivnosti vezanih za definiranje nerazvrstanih cesta koje će biti uključene u
prijavu na podmjeru 7.2. Programa ruralnog razvoja Repubilke Hrvatske za razdoblje 2014.-
2020.,   te provođenje postupaka bagatelne nabave za izradu geodetskih elaborata, idejnih
rješenja i ishođenja posebnih uvjeta te glavnih projekata za izgradnju nerazvrstanih cesta
na području Grada Ozlja (projekt obuhvaća ceste: Zorkovac na Kupi, Obrež Vivodinski –
Galez Draga, Vuksani, Vrhovac, Vrškovac, Zorkovac – Vukoder, Ozalj – Kolodvorska cesta,
Ozalj – Kolodvorski odvojak).

-u suradnji sa Razvojnom agencijom Karla prijava projekta „Izgradnja vidikovaca - Urbani
vidikovci  Ozlja-uređenje  vidikovca“  na  Javni  poziv  Hrvatske  turističke  zajednice  za
kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima
za  potpore  u  2015.godini  te  na  Javni  poziv  Karlovačke  županije  za  dodjelu  potpora
projektima razvoja i unapređenja turizma u 2015.godini, koordinacija na provedba projekta,
dovršetak radova u studenom 2015.godine,

-koordinacija aktivnosti na projektu „Ozalj – nova rasvjeta grada“ – izrada glavnog projekta
javne i akcentne rasvjete Grada Ozlja . Projekt je prijavljen na Javni poziv Fonda za zaštitu
okoliša  i  energetsku  učinkovitost  za  neposredno  sufinanciranje  izrade  projektne
dokumentacije projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete 2015.,

-koordinacija aktivnosti , te pripremanje Sporazuma za sudjelovanje u projektu „Trasiranje,
mapiranje  i  označavanje tematskih  staza  za  biciklizam,  nordijsko hodanje i  planinarske
staze“  na području Grada Ozlja, te Općina Krašić, Kamanje i Žakanje, koji je kao nositelj
projekta Turistička zajednica Karlovačke županije prijavila na Javni poziv Hrvatske turističke
zajednice  za  kandidiranje  programa  za  potpore  turističkim  zajednicama  na  turistički
nerazvijenim  područjima  u  2015.godini;  partner  u  projektu  je  Hrvatska  gorska  služba
spašavanja
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OSTALO:

-kontinuirano uključivanje korisnika  socijalnog programa u rad za opće dobro  temeljem
Zakona o socijalnoj skrbi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb, Podružnica Ozalj,

-u suradnji sa Odborom za poljoprivredu, koordinacija aktivnosti  vezanih za pripremanje
prijedloga  mjera  potpora  u  poljoprivredi  za  dobivanje  suglasnosti  od  Ministarstva
poljoprivrede kako bi  iste  bile  uključene u Program potpora  u  poljoprivredi  na području
Grada Ozlja za 2016.godinu, 

-koordinacija aktivnosti vezanih za izradu nove web stranice Grada,

-koordinacija aktivnosti vezanih za informatizaciju rada gradskih vijećnika i nabavku tableta.

-prisustvovanje radu Sabora Udruge Kupa-rijeka života u Pokupskom,

-koordinacija aktivnosti vezanih za izradu Strategije razvoja Grada Ozlja do 2020.godine te
prikupljanje podataka potrebnih za izradu Analize stanja ( od HGK-e, O.Š.S.Raškaj Ozalj,
DV Zvončić Ozalj…); priprema prve sjednice Partnerskog vijeća 

-prisustvovanje  radnim  sastancima,  te  sjednicama  Skupštine  Laga  Vallis  Collapis  kao
predstavnika Grada Ozlja,

-koordinacija aktivnosti u suradnji s LAG COLLAPIS u akciji „Hrvatska volontira“ u kojoj je
Grad Ozalj  u 2015.godini  po broju prijavljenih volonterskih aktivnosti  zauzeo vrlo visoko
mjesto u državi,

-priprema  dokumentacije  vezane  za  provjeru  podataka  iz  nadležnosti  Povjerenstva  za
odlučivanje o sukobu Interesa,

 -koordinacija  aktivnosti  vezanih  za  edukacije  za  sigurno  rukovanje  pesticidima  u  u
organizaciji Savjetodavne službe

-aktivnosti vezane uz nabavku još jednog službenog vozila za potrebe gradske uprave, te
provođenje ograničenog prikupljanja ponuda,

-sudjelovanje u iznalaženju rješenja sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih   škola koji
nemaju pravo na prijevoz,                                

-dogovor sa Karlovačkom županijom u vezi sufinanciranja troškova asistenta u nastavi u
2015. za 1 dijete s posebnim potrebama, 

-sudjelovanje u radu Vijeća tržišta rada, 

-rješavanje  problematike  u  vezi  zatvaranja  graničnog  prijelaza  Obrež  –  Božakovo   -
upućivanje  dopisa  Ministarstvu  financija,  Samostalnoj  službi  za  izgradnju  i  održavanje
graničnih prijelaza te Hrvatski vodama vezano za sanaciju štete oko navedenog graničnog
prijelaza ( temeljem dopisa Ministarstva unutarnjih poslova, ovaj granični prijelaz danom
04.05.2015. privremeno je zatvoren), 

-sudjelovanje u organizaciji različitih manifestacija; Maskenbal 2015., Zlatna kap, Štrudla za
Guinessa, Krabat festa, Tesla-tragom svjetla i vode…
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-sudjelovanje u radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova,

-sudjelovanje u radu Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije,

-koordinacija i podrška projektu Crvenog križa „Dodajmo život godinama“, te zapošljavanju
7 žena na 6 mjeseci preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz program javnih radova
na poslovima pomoći u kući za 98 korisnika s područja Grada Ozlja,te Općina Kamanje,
Žakanje i Ribnik,

-inicijativa za ponovno pokretanje školske zadruge „Kotačac“ kroz koju su djeca O.Š. Slava
Raškaj na parceli Gradskih vrtova zasadila krumpir povodom Eko dana škole,

-sudjelovanje  u  radu  Organizacijskog  odbora  za  obilježavanje  20.  godišnjice  Vojno
redarstvene akcije „Oluja“,

-sudjelovanje  u  pripremi  Kataloga  projekata  Karlovačke  županije  -  pripremanje
dokumentacije o najvažnijim projektima Grada Ozlja te podacima o Zoni Lug, za potrebe
objave u Katalogu,

-aktivnosti vezane za preuzimanje udjela Općina Rakovice, Vojnića i Žakanja u Razvojnoj
agenciji Karla, 

-prisustvovanje  prezentacijama  raznih  programskih  rješenja  Geografskih  informacijskih
sustava radi odabira adekvatnog programa za evidentiranje imovine Grada, 

-prisustvovanje predstavljanju Mjere 7 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. u Ministarstvu gospodarstva,

-prisustvovanje raznim radionicama i prezentacijama: Strateško planiranje i izrada strategija
za predstavnike  JLS-e,  Uloga i  proizvodi  HBOR-a za poticanje korištenja EU Fondova,
Strategija  razvoja  lovnog i  ribolovnog  turizma  Karlovačke županije,  radionica  Ureda  za
udruge Vlade RH na temu financiranja projekata Udruga u 2016.godini,

-koordinacija aktivnosti u projektu „Grad – prijatelj djece“, 

-u  suradnji  sa  Gradskim  izbornim  povjerenstvom,  aktivnosti  vezane  za  određivanje  i
pripremanje biračkih mjesta za potrebe provođenja izbora. 

Za Gradsko vijeće Pročelnica je pripremila slijedeće akte:

- Odluka  o  raskidu  Ugovora  o  koncesiji  za  obavljanje  pogrebnih  poslova  –
preuzimanje i prijevoz pokojnika 

- Odluka  o  izmjenama i  dopunama Odluke  o  koeficijentima  za  obračun  plaće
službenika i namještenika Grada Ozlja

- Odluka o  razrješenju  člana –  predsjednika i  imenovanje članice-predsjednice
Odbora za imenovanje
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- Program Projekta „Grad Ozalj – prijatelj djece“ od 2015.-2017.godine

- Provedbeni  plan unaprjeđenja zaštite  od požara  na području Grada Ozlja  za
2015.godinu

- Zaključak  o  prihvaćanju  Izvješća  o  radu  i  Financijskog  izvješća  Vatrogasne
zajednice Grada Ozlja za 2014.godinu

- Zaključak  o  prihvaćanju  Izvješća  o  radu  i  Financijskog  Izvješća  Zajednice
športskih udruga Grada Ozlja za 2014.godinu

- Zaključak o davanju suglasnosti za upis djece u Dječji vrtić Zvončić Ozalj

- Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2014.godinu

- Odluka  o  poništenju  javnog  natječaja  za  povjeravanje  komunalnih  poslova
održavanja javne rasvjete na području Grada Ozlja

- Godišnji Plan razvoja civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2016.godinu

- Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2015. godini

- Smjernice  za  organizaciju  i  razvoj  sustava civilne  zaštite  na području  Grada
Ozlja u razdoblju 2016. do 2019. godine

- Odluka  o  objavi  javnog  natječaja  za  povjeravanje  komunalnih  poslova
održavanja  javne  rasvjete  na  području  Grada  Ozlja  u  četverogodišnjem
razdoblju

- Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja.

Za Gradonačelnicu je Pročelnica pripremila slijedeće akte:

- Odluka o izmjeni Odluke o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih
godina radnog staža

- Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja

- Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015.godinu

- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje Grada Ozlja

- Odluka  o  imenovanju  osoba  ovlaštenih  za  potpisivanje  financijske
dokumentacije

- Zaključci  o  materijalnim  pravima  djelatnika  te  o  isplati  sredstava  raznim
udrugama.
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Budući  da  je  Sporazumom  sklopljenim  sa  Poreznom  upravom  dotadašnjim
voditeljicama odsjeka za opće poslove i  društvene djelatnosti  te  za  proračun i  financije
prestao radni odnos u JUO-u sa danom 31. svibnja 2015. godine, te su navedena radna
mjesta bila nepopunjena od 01. lipnja do 31. kolovoza 2015.godine, pročelnica je u tom
razdoblju  obavljala  i  poslove  navedenih  radnih  mjesta.  Primopredajom  poslova  od
navedenih  djelatnica,  pročelnica  je  preuzela  neke  poslove  koje  je  radi  nesmetanog
funkcioniranja rada gradske uprave trebalo odraditi  prije okončanja postupka natječaja i
zapošljavanja novih djelatnika na upražnjenja radna mjesta. Pripremala je prijedloge akata
za  sjednice  Gradskog  vijeća,  izdavala  porezna  rješenja  za  korištenje  javnih  površina,
prisustvovala  sastancima  u  Karlovačkoj  županiji  vezano  za  isplatu  pomoći  za  ogrijev
korisnicima  Centra  za  socijalnu  skrb,  ažurirala  podatke  u  Registru  ugovora  i  okvirnih
sporazuma u EOJN-e temeljem Zakona o javnoj nabavi te pripremala Zaključke za dodjelu
financijskih sredstava raznim udrugama.

Od  aktivnosti  vezanih  za  rad  Gradskog  vijeća  i  njegovih  radnih  tijela,  u  ovom
razdoblju održane su sjednice slijedećih Odbora: Odbora za turizam, Odbora za Proračun i
financije,  Odbora  za  komunalne  djelatnosti  i  imovinu,  Odbora  za  prostorno  uređenje,
promet i zaštitu okoliša, Odbora za obilježavanje Dana grada (radna skupina), Odbora za
javna  priznanja,  Odbora  za  izbor  i  imenovanja,  Odbora  za  poljoprivredu,  Odbora  za
društvene djelatnosti.

Osim toga, pročelnica je upućivala službenike odjela na niz stručnih edukacija, te je
u  svrhu  unapređenja  rada  JUO  i  upoznavanja  sa  novim  zakonskim  propisima  i  sama
sudjelovala  na  raznim  seminarima  i  radionicama.  Odgovarala  je  na  razne  e-mailove,
upitnike,  ankete  različitih  institucija,  komunicirala  sa  građanima,  tvrtkama,  udrugama,  a
posebno brinula o dobroj suradnji JUO i ravnatelja proračunskih korisnika Grada Ozlja. U
cilju što veće transparentnosti, brinula je o ispravnosti objava u Službenom glasniku i na
web stranici Grada te upućivala na otklanjanje uočenih pogrešaka.

TURIZAM:

 Budući  da  u  Turističkoj  zajednici  Grada  Ozlja  nema  zaposlenih  djelatnika,
pročelnica  je  koordinirala  i  aktivnosti  na  području  turizma,  od  kojih  su  najznačajnije
aktivnosti vezane za PPS destinaciju u projektu Hrvatske turističke zajednice, pod nazivom
„Zeleno srce Hrvatske“, koju čine Turističke zajednice Karlovca i Ozlja te Općina Ribnik.
HTZ je kroz navedenu kampanju za ukupno 22 odabrane destinacije osigurao promociju
kroz  različite  kampanje,  te  je  i  našoj  destinaciji  omogućila  studijska  putovanja  stranih
novinara  i  agenata.  Sve  to  rezultiralo  je  prepoznatljivošću  „Zelenog  srca  Hrvatske“  za
ciljane segmente i nastavkom projekta i u 2015.godini. Turistička zajednica na Javni poziv
Hrvatske  turističke  zajednice  za  dodjelu  potpora  turističkim  zajednicama  na  turistički
nerazvijenim područjima prijavila je projekt - Edukativno-informativne ploče u Starom Gradu
Ozlju.  Osim toga, značajna je i  suradnja sa Carinskom upravom u vezi prijave i  odjave
boravka turista te naplate boravišne pristojbe na području Grada Ozlja. Budući da je sa
01.01.2016.godine za prijave i odjave boravka turista uveden novi sustav e-visitor, kako bi
se  što  jednostavnije  prešlo na njega,  u  suradnji  sa  Turističkom zajednicom Karlovačke
županije tijekom prosinca provedena je obuka i pripreme te dodjeljivanje potrebnih ulaznih
podataka iznajmljivačima sa područja Grada Ozlja.
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      Osim koordiniranja i upravljanja JUO, pročelnica je u suradnji sa gradonačelnicom i
Odsjekom za urbanizam i komunalne poslove,  koordinirala obavljanje poslova u Vlastitom
pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti, u kojem je u razdoblju od 01.travnja do 30.
rujna 2015.godine , osim upravitelja bilo zaposleno 10 djelatnika na projektu javnih radova
na programu Revitalizacija javnih površina i zaštita i očuvanje prirode na području grada
Ozlja u 2015.godini.

Na dan 31.12.2015.godine u Jedinstvenom upravnom odjelu bilo je zaposleno ukupno
14 djelatnika.
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I Z V J E Š Ć E   O   R A D U

ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

Temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja
(5/14, 7/14, 3/15, 4/15, 5/15) u Odsjeku je bilo sistematizirano četiri radna mjesta: voditelj
Odsjeka  za  opće  poslove  i  društvene  djelatnosti,  viši  referent  za  opće  poslove  i
informatizaciju,  administrativni  tajnik  i  čistačica  -  dostavljač,  od  kojih  je  radno  mjesto
voditelja Odsjeka bilo nepopunjeno u razdoblju od 1. lipnja do 1. kolovoza 2015. godine. 

U skladu s odredbama navedenog Pravilnika, Odsjek je obavljao slijedeće stručne
administrativno - tehničke poslove: pripremanje  nacrta  odluka  i  drugih  općih  akata  iz
nadležnosti   Odsjeka  za  Gradsko  vijeće, Gradonačelnicu i zamjenicu gradonačelnice,
pripremanje  i  slaganje  materijala  za Gradsko vijeće i radna tijela, praćenje rada sjednica
Gradskog vijeća, pripremanje odluka  i  zaključaka za  objavljivanje u ''Službenom glasniku''
Grada Ozlja, pripremanje rješenja  u  prvostupanjskom  upravnom postupku iz područja
društvenih  djelatnosti,  sudjelovanje  u  rješavanju  imovinsko-pravnih  pitanja  (pripremanje
raznih  ugovora i  dr.),  obavljanje  stručnih  poslova  glede  zapošljavanja službenika  i
namještenika   u  JUO  te   ostvarivanja prava iz  radnog odnosa,  neposredno  praćenje
provedbe  zakonskih  odredaba o  mjesnoj  samoupravi,   vođenje  evidencije  mjesnih
odbora, uređivanje službene stranice Grada Ozlja, pripremanje i tisak Službenog glasnika
Grada Ozlja, vođenje evidencije korisnika socijalnog programa, pisanje zapisnika i  pohrana
video tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća, vođenje propisanih očevidnika o  aktima
i uredskom poslovanju, evidencije pečata,  žigova  i štambilja, vođenje propisane kadrovske
evidencije,  poslovi  arhive,  zaprimanje  pošte,  prijepis  rukopisa   i   drugih   tekstova,
protokolarni  poslovi  za  potrebe gradonačelnice, a obavljanje  i  drugih  poslova  u  skladu
s  zakonom i  Statutom Grada, odlukama Gradskog vijeća te po nalogu gradonačelnice,
zamjenice gradonačelnice i pročelnice JUO.

1) GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNICA

Odsjek  za  opće  poslove  i  društvene  djelatnosti  je  zadužen  za  stručne  i
administrativno - tehničke poslove u svezi priprema sjednica Gradskog vijeća.

U  razdoblju  od  01.01.  do  31.12.2015.g.  pripremljeno  je  i  održano  u  Statutom  i
Poslovnikom  određenim  rokovima  sedam  sjednica  Gradskog  vijeća  na  kojima  se
raspravljalo o 107 točaka dnevnog reda,  za koje su sačinjeni pozivi i zapisnici, a usvojene
odluke  uredno  su  dostavljane  u  zakonskom roku  Uredu  državne  uprave  u  Karlovačkoj
županiji. 

Odjel je zajedno s Odborom za dodjelu javnih priznanja proveo postupak za dodjelu
javnih priznanja za 2014.g. te vršio pripreme za organizaciju Dana grada.

Nakon  usvajanja  Poslovničke  odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Ozlja, kojom je omogućeno dostava poziva i materijala za sjednice
gradskim vijećnicima i elektronskom poštom,  izvršene su pripreme za nabavu službenih
tableta i daljnje sudjelovanje vijećnika u radu Gradskog vijeća, čime su ostvareni preduvjeti
za znatnu uštedu na troškovima uredskog materijala u narednom razdoblju.
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Za Gradsko vijeće Odsjek je pripremio slijedeće akte:

- Odluku o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja putem ugovora AZELIJA
EKO d.o.o. Ozalj,

- Odluku  o  povjeravanju  poslova  uprave  i  održavanja  groblja  putem  ugovora
Pogrebnim društvima,

- Odluku  o  poništenju  natječaja  za  izbor  ravnatelja/ravnateljice  Zavičajnog muzeja
Ozalj,

- Odluka o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj,
- Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj,
- Odluku o pristupanju Društvenom ugovoru trgovačkog društva Razvojna agencija ž

Karlovačke županije KARLA d.o.o.,
- Odluku o preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija

Karlovačke županije KARLA d.o.o.,
- Zaključak o davanju suglasnosti  na Izmjene i  dopune Pravilnika  o upisu  djece i

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj,
- Zaključak  o  prijedlogu  sudaca  porotnika  Vijeća  za  mladež  Županijskog  suda  u

Karlovcu,
- Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2014. godinu
- Odluku o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o

izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva AZELIJA EKO d.o.o.,
- Ispravak Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj,
- Odluku  o  izmjeni  Odluke  o  mjerilima  za  osiguranje  sredstava za  zadovoljavanje

javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću
Zvončić Ozalj 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2014. godine

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju Financijskog plana
Gradske knjižnice Ivana Belostenca Ozalj za 2014. godinu,

- Zaključak  o  prihvaćanju  I.  Izmjena  Financijskog  plana  Gradske  knjižnice  Ivana
Belostenca Ozalj za 2015. godinu,

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zavičajnog muzeja
Ozalj za 2014.  godinu,

- Zaključak o prihvaćanju I. Izmjena Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za
2015. godinu,

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Pučkog otvorenog
učilišta Katarina Zrinska Ozalj za 2014. godinu,

- Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Ozlja u LAG Vallis Colapis, 
- Odluku  o  utvrđivanju  činjenice  podnošenja  ostavke  na  dužnost  predsjednika

Gradskog vijeća Grada Ozlja,
- Odluku o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja,
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koje će

Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem ugovora, te uvjet i mjerila
za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja ili javne nabave,

- Odluku o donošenju Plana upravljanja imovinu u vlasništvu Grada Ozlja u 2015.
godini,

- Odluku  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  koeficijentima  za  obračun  plaće
službenika i namještenika Grada Ozlja,

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koje će
Grad Ozalj  povjeriti  na obnavljanje fizičkoj  ili  pravnoj  osobi  putem koncesije,  te uvjete i
mjerila za prikupljanje ponuda,

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za 
zadovoljavanje  javnih  potreba  za  ostvarivanja  programa  predškolskog  odgoja  i

naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju,
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- Odluku o konvalidaciji Odluke o razrješenju ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozlja od
26. ožujka 2014.,

- Odluku  o  konvalidaciji  Odluke  o  imenovanju  vršiteljice  dužnosti  ravnateljice
Zavičajnog muzeja Ozalj od 26. ožujka 2014.,

- Odluku o konvalidaciji Zaključka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja /
ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj od 26. ožujka 2014.,

- Odluku o konvalidaciji Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Ozlja LAG Vallis
Colapis od 28. travnja 2015.,

- Odluku o konvalidaciji Rješenja od 17. rujna 2014.,
- Odluku o konvalidaciji Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za

obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja od 28. travnja 2015.,
- Izmjene i dopune socijalnog programa Grada Ozlja za 2015. godinu,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja

do 30. lipnja 2015. godine,
- Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za

pedagošku godinu 2014./2015. godinu,
- Zaključak o prihvaćanju prijedloga poduzeća Azelija eko d.o.o. za dodjelu financijske

potpore za investicijsko ulaganje u nabavu vozila,
- Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu,
- Poslovničku odluku o izmjenama i  dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Ozlja,
- Odluku o socijalnoj skrbi Grada Ozlja,
- Odluku o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za

povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora,
- Odluku o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja,
- Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Ozlja,
- Odluka o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze prostornih podataka Grada Ozlja,
- II. izmjene i dopune socijalnog programa Grada Ozlja za 2015. godinu,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalnog Ozalj za 2014. godinu,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Azelija Eko d.o.o. za 2014. godinu.

 
Za Gradonačelnicu je Odsjek pripremio slijedeće akte:

- Odluku o osnivanju Povjerenstva za popis i provođenje popisa imovine i obveza,
- Odluku o imenovanju službene osobe mjerodavne za rješavanje prava na pristup

informacijama,
- Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora,
- Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovne škole,
- Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora,
- Plan klasifikacije  oznaka  i  brojčanih  oznaka stvaratelja  i  primatelja  akata  Grada

Ozlja,
- Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015. godinu,
- Rješenje  o  imenovanju  Povjerenstva  za  provedbu  natječaja  za  davanje  zakupa

poslovnog prostora,
- Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora,
- Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovne škole,
- Odluku  o  izmjeni  Upute  o  postupku  za  sklapanje  ugovora  o  nabavi  bagatelne

vrijednosti,
- Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja,
- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za  davanje u zakup

poslovnog prostora,
- Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja – Zrinskih i

Frankopana,
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- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Ozlja,

- Odluku o imenovanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava
na pristup informacijama,

- Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola na
području Grada Ozlja,

- Odluku o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Ozlja,
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Ozlja,
- Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća Grada Ozlja,
- Odluku  o  imenovanju  radne  grupe  za  izradu  Strategije  razvoja  Grada  Ozlja  za

razdoblje od 2015. do 2020. godine,
- Odluku  o  sufinanciranju  troškova  prijevoza  učenika  osnovne  škole  –  iznad

standarda,
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Ozlja,
- Odluku o sastavljanju van snage Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika

osnovne škole – iznad standarda od 19. studenog 2015. godine,
- Odluku o ustrojavanju službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o

ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Ozlja,
- Program revitalizacije javnih površina i zaštita i očuvanje prirode na području Grada

Ozlja – javni radovi.

2) KADROVSKI POSLOVI

U  skladu  sa  Zakonom  o  službenicima  i  namještenicima  u  lokalnoj  i  područnoj
(regionalnoj) samoupravi donesen je i objavljen Plan prijma u službu u upravna tijela Grada
Ozlja za 2015. godinu. 

Odsjek  je  izdavao  rješenja  o  materijalnim  pravima  službenika  (isplate  u  naravi,
jubilarne nagrade), prijave i odjave djelatnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i
vođenje dnevne evidencije o prisutnosti djelatnika.

Radi usklađivanja sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i regionalnoj
(područnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14), donesen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kojim su promijenjeni nazivi, potkategorije i
kategorije radnih mjesta na način da su umjesto naziva ''stručni suradnik za proračunske
korisnike''  i  naziva  ''stručni  suradnik  za  komunalne  poslove''  promijenjeni  nazivi  radnih
mjesta u ''viši referent za proračunske korisnike''  i ''viši referent za komunalne poslove''.
Istim Pravilnikom o izmjenama Pravilnika  o unutarnjem redu smanjen je  predviđen broj
izvršitelja (ukupno 3), u Odsjeku za proračun i financije (za višeg stručnog suradnika za
proračun  i  financije  i  višeg  stručnog  suradnika  za  pravne  poslove),  te  u  Odsjeku  za
urbanizam i  komunalne poslove  (za  višeg  stručnog  suradnika  za  komunalne poslove  i
zaštitu okoliša). U skladu s navedenim izmjenama, donesena su nova rješenja o rasporedu
na pojedina radna mjesta.

Pripremljen je  program javnih radova pod nazivom ''Program revitalizacije  javnih
površina i  zaštita  i  očuvanje prirode na području  Grada Ozlja''  po  kojem su sklopljeni
ugovori  o sufinanciranju programa sa HZZ i  ugovori  o radu sa 10 radnika na određeno
vrijeme od šest mjeseci.
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Odsjek  je  pripremio  program  za  mjeru  stručnog  osposobljavanja  za  rad  bez
zasnivanja radnog odnosa, obavljao je korespodenciju s nadležnim Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje,  donosio  rješenja  o  prijamu  kao  i  pripremao  ugovore  o  radu  za  sedam
polaznika stručnog osposobljavanja.  

U skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi 46 radno sposobnih ili djelomično
radno sposobnih  korisnika  zajamčene minimalne naknade pozivano je  na rad za  opće
dobro, te je tijekom 2015. godine zaključeno ukupno 23 ugovora o radu za opće dobro, a
korisnici su odradili ukupno 888 sati na uređenju javnih površina bez naknade.

Također su izrađivana i dostavljena Centru za socijalnu skrb mjesečna izvješća o
odazivu korisnika zajamčene minimalne naknade na rad za opće dobro.

3) SOCIJALNI PROGRAM

Odsjek je zadužen za provođenje Socijalnog programa prema kojem se u upravnom
postupku  rješava  o  pravima  na  novčanu  pomoć  za  nabavku  ogrijeva  iz  proračuna
Karlovačke županije, za podmirenje troškova stanovanja i za opremu novorođenčeta, a u
neupravnom o drugim oblicima pomoći. Od ukupno zaprimljenih 299 zahtjeva pozitivno je
riješeno 296 zahtjeva.

U  2015.  godini  ukupno  je  od  planiranog  iznosa  544.500,00  kuna  za  socijalni
program u izvještajnom razdoblju utrošeno 499.400,64 kuna, prema podacima sadržanim u
slijedećoj tablici:

R
B

Vrsta/skupina 
prava

Naziv prava u sustavu 
socijalne skrbi

Broj 
zahtjeva 

Broj 
pozitivno 
riješenih
zahtjeva

Ukupni 
iznos 
odobrenih/
utrošenih 
sredstava 
na 
mjesečnoj 
razini 

Ukupni 
iznos 
odobrenih
/utrošenih 
sredstava 
na 
godišnjoj 
razini

Ukupni 
iznos 
planiranih 
sredstava 
na 
godišnjoj 
razini iz 
proračuna 

1
pomoć za 
pokriće troškova
stanovanja

naknada za troškove 
stanovanja

88 88 14.987,01 179.844,13
                  
180.000,00

2 troškovi ogrjeva troškovi ogrjeva 82 82 5.808,33 69.700
                  
76.000,00  

3
oprema za 
novorođenčad

novčana pomoć za 
opremu novorođenčeta

56 56 5.000,00 60.000,00
                  
60.000,00  

4
prehrana 
učenika

troškovi prehrane 
učenika osnovnih škola

27 27 2.973,16 35.678,00
                  
39.500,00  

5
pomoć 
obiteljima

naknada pogrebnih 
troškova, ostali oblici 
pomoći , sufinanciranje 
troškova smještaja trećeg
djeteta u DV Zvončić, 
sufinanciranje nabave 
udžbenika

43 41 4.276,30 51.315,64
                  
54.000,00  

6
sufinanciranje 
prijevoza 
učenika

sufinanciranje prijevoza 
učenika

0 0 8.571,91 102.862,87
                  
110.000,00

7
ostale naknade 
iz proračuna u 
naravi

tuđa pomoć i i njega, 
sufinanciranje smještaja 
djeteta u dječji vrtić

3 2 2.064,75 24.777.00
                  
25.000,00  

8 UKUPNO: 299 296 43.681,46 499.400,64 544.500,00
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4) RJEŠAVANJE IMOVINSKO - PRAVNIH PITANJA

Pripremljen je  natječaj  za  davanje u zakup poslovnog prostora u Ulici  Zrinskih i
Frankopana  19,  pripremani  razni  ugovori  o  zakupu  poslovnih  prostora,  a  u  skladu  s
Zakonom o najmu stanova pripremljena je nova Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u
najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja, kojom su propisani uvjeti, mjerila i postupak za
davanje  u  najam  stanova  u  vlasništvu  Grada  Ozlja,  prava  i  obveze  najmoprimca  i
najmodavca,  utvrđivanje visine najamnine te  druga  pitanja  u  vezi  s  davanjem u najam
gradskih stanova, a koja nisu propisana Odlukom o raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Grada Ozlja. 

5) POSLOVI ARHIVE

U izvještajnom razdoblju u 2015. godini kroz upisnik neupravnih predmeta otvoreno
je 422 predmeta, a kroz upisnik upravnih predmeta 1020 predmeta, odnosno ukupno 1442
predmeta,  od  čega  je  Odsjek  za  opće  poslove  i  društvene  djelatnosti  zaprimio  80
neupravnih, 136 upravnih predmeta, odnosno ukupno 216 predmet.

Donesen je Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
akata upravnih i drugih tijela Grada Ozlja za 2015. godinu.

6) PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

U skladu s načelom javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnice nastavljena je
praksa objavljivanja na način da se pozivi i zapisnici sa sjednica objavljuju na web stranici
Grada Ozlja www.ozalj.hr kao i u ''Službenom glasniku'' Grada Ozlja.

 
Odsjek  je  zadužen  za  izdavanje  ''Službenog  glasnika''  Grada  Ozlja  te  je  u

izvještajnom razdoblju izdano pet brojeva, a zadužen je i  za davanje informacija prema
Zakonu o pravu na pristup informacijama kao i postupanje prema Zakonu o zaštiti osobnih
podataka te za podnošenje izvješća o utvrđenim nepravilnostima.

Sukladno odredbi  čl.  10.  Zakona o pravu na pristup informacijama na službenoj
stranici Grada Ozlja javno su objavljeni svi dokumenti koji nisu bili dostupni javnosti, te su
izvršene pripreme za izradu nove, suvremenije web stranice Grada Ozlja.

U svrhu usklađivanja s odredbama navedenog Zakona, načelom javnosti, slobodnog
pristupa informaciji,  pravodobnosti  i  točnosti  informacija,  izrađeni su i  objavljeni:  registar
svih  ugovora,  registar  ugovora  o  javnoj  nabavi,  registar  ugovora  u  bagatelnoj  nabavi,
objavljeni  su zakoni i  ostali  propisi  koji  se odnose na pojedino područje rada; opći  akti
kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje; nacrti općih akata
za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću, godišnji planovi, programi, izvješća o
radu, financijska izvješća,  informacije o javnim uslugama koje Grad pruža, uz poveznicu na
one koje pruža elektroničkim putem; podaci o izvoru financiranja, proračun, financijski plan
kojim  se  utvrđuju  prihodi  i  rashodi  tijela  javne  vlasti  te  podaci  i  izvješća  o  izvršenju
proračuna,  financijskog  plana  ili  drugog  odgovarajućeg  dokumenta;  informacije  o
dodijeljenim bespovratnim  sredstvima,  sponzorstvima,  donacijama  ili  drugim pomoćima,
uključujući  popis  korisnika  i  visinu  iznosa;  informacije  o  postupcima  javne  nabave,
dokumentacija  potrebnu  za  nadmetanje,  informacije  o  izvršavanju  ugovora  i  druge
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informacije za koje postoji  obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna
nabava;  obavijesti  o  raspisanim natječajima,  dokumentacija  potrebna za sudjelovanje u
natječajnom postupku,  informacije  o unutarnjem ustrojstvu tijela  javne vlasti,  s  imenima
čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt; zaključci sa
službenih sjednica Gradskog vijeća i  službeni  dokumenti  usvojeni na tim sjednicama te
informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti  na kojima se odlučuje o
pravima i interesima korisnika; obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup
informacijama i  ponovnoj  uporabi  informacija  na vidljivu  mjestu,  s  podacima za kontakt
službenika  za  informiranje,  potrebnim  obrascima  te  visinom  naknade  za  pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija, odgovori na najčešće postavljena pitanja, o
načinu  podnošenja  upita  građana  i  medija,  objavljeni  su  razni  obrasci  za  ostvarivanje
pojedinih prava,  kao i  ostale informacije o događajima na području Grada Ozlja  (vijesti,
priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima).

7)  OSTALO

 Voditeljica  Odsjeka  je  u  razdoblju  od  12.  listopada  do  8.  studenog  2015.  bila
imenovana članicom Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provođenje izbora za
zastupnike  u  Hrvatski  sabor  te  je  u  navedenom  razdoblju  obavljala  cjelokupnu
korespodenciju  s  VII.  Izbornom jedinicom,  obilazak  biračkih  mjesta,  izrađivala  prijedlog
rješenja  o  određivanju  biračkih  mjesta,  prisustvovala  sastancima  i  edukaciji  stalnog  i
proširenog  sastava,  neposredno sudjelovala  u  pripremi  i  raspodjeli  izbornog  materijala,
pregledu zapisnika i dr. 

Voditeljica  Odsjeka  je  u  2015.  godini  sudjelovala  na  raznim  seminarima  i
savjetovanjima  (vezanim  za  primjenu Uredbe  o  kriterijima,  mjerilima  i  postupcima
financiranja i  ugovaranja programa i  projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge, izbore za zastupnike u Hrvatski sabor, komasaciju poljoprivrednog zemljišta, pravo
na pristup informacijama, upravljanje i nadzor dječjim igralištima), podnosila je nadležnim
tijelima u elektronskom obliku razna izvješća i očitovanja, a obavljala je i druge poslove po
nalogu  Gradonačelnice,  Zamjenice gradonačelnice  ili  pročelnice  Jedinstvenog  upravnog
odjela.

         

I Z V J E Š Ć E   O   R A D U
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ODSJEKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

Odsjek  za  proračun  i  financije  vodi  poslove financijskog  i  materijalnog  poslovanja
Grada i proračunskih korisnika u nadležnosti  Grada: Dječji  vrtić Zvončić Ozalj,  Zavičajni
muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska te Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ivan
Belostenec.

U Odsjeku za proračun i financije sistematizirano je 5 radnih mjesta: voditelj Odsjeka,
viši stručni suradnik za proračun i financije, viši stručni suradnik za pravne poslove, viši
referent za proračunske korisnike i računovodstveni referent. Popunjena su 4 radna mjesta,
dok je radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun i financije nepopunjeno.

a) PRORAČUNSKO  RAČUNOVODSTVO  I  FINANCIJSKO  PLANIRANJE  I
IZVJEŠTAVANJE

U razdoblju od 01.01.-01.11.2015. godine, Odsjek za proračun i financije je, u sklopu
proračunskog planiranja i izvještavanja, pripremio prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna za  2014. godinu, te sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Izvješće o
izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.  godini  i
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini. 

Vezano  za  proračun  za  2015.  godinu,  Odsjek  je   izradio  prijedlog  Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu.  

Tijekom 2015. godine pripremljene su tri izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja.
Paralelno s istima Odsjek  je uskladio, promijenio i dopunio planske dokumente vezane za
Programski  dio  proračuna:  Program  izgradnje  građevina  i  objekata  komunalne
infrastrukture,  Program održavanja  komunalne  infrastrukture,  Program javnih  potreba  u
kulturi, Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
te Program javnih potreba u vatrogastvu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa,
Odluku  o  utrošku  sredstava  ostvarenih  od  prodaje,  zakupa  i  davanja  na  korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i   sredstava naknade koja se
plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta.

Odsjek za proračun i financije je također izradio prijedlog Proračuna Grada Ozlja  za
2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, Plan razvojnih programa za razdoblje
2016.-2018. godine te Odluku o izvršenju proračuna za 2016. godinu.

Prijedlozi  akata vezani za programski dio Proračuna grada Ozlja za 2016. godinu,
izrađeni od strane Odsjeka za proračun i financije upućeni Gradskom vijeću na donošenje
su slijedeći: 
- Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, 
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
- Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
- Program javnih potreba u vatrogastvu za 2016. godinu,
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016. godinu,
-   Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini, 
-   Odluka  o  utrošku  sredstava  ostvarenih  od  prodaje,  zakupa  i  davanja  na  korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i   sredstava naknade koja se
plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini
- Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
-  Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2016. godinu

Vezano za obveze propisane Zakonom o javnoj nabavi, Odsjek za proračun i financije
izradio je Plan nabave za 2015. godinu, te izmjene plana nabave, ažurirao je evidenciju

19



Registar  ugovora o javnoj  nabavi,  te  je  u zakonom propisanom roku izradio  Izvješće o
postupcima javne nabave provedenima u 2014. godini. 

Odsjek  je  izvršio  financijsku  kontrolu  poslovanja  za  2014.  godinu  pripremom
dokumentacije i ispunjavanjem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu. Temeljem
Upitnika pripremio je Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Također je izvršio i kontrolu Izjava o
fiskalnoj  odgovornosti  za  četiri  proračunska  korisnika  Grada  Ozlja  te  kontrolu  Izjava  o
fiskalnoj odgovornosti trgovačkih društava – Komunalno Ozalj d.o.o. i Azelija eko d.o.o.. O
izvršenim kontrolama dostavljeno je izvješće suvlasniku Općini Žakanje.

U okviru Odsjeka obavljali su se i knjigovodstveni poslovi. Knjigovodstvo proračuna
prati se po načelu dvojnog knjigovodstva  kroz poslovne knjige: dnevnik i glavnu knjigu te
kroz pomoćne knjige (knjigu kapitalne imovine, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa
i  sl.)  U glavnoj  knjizi  evidentirani  su prihodi  i  primitci,  rashodi i  izdatci  te sve promjene
vezane za imovinu, obveze i izvore financiranja.

U  skladu  sa  odredbama  Pravilnika  o  financijskom  izvještavanju  i  proračunskom
računovodstvu, u 2015. godini,  Odsjek je izradio godišnje financijske izvještaje za 2014.
godinu, te tromjesečne financijske izvještaje za razdoblja godine, te 01.01.-31.03., 01.04.-
30.06. i 01.07.-30.09.2015. godine na obrascima: 

- BIL - bilanca,
- RAS-funkcijski, 
- Obveze- Izvještaj o obvezama,,
- NT – izvještaj o novčanom tijeku ( zaključno sa 2014. godinom), 
- P-VRIO- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i
- PR-RAS – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,
- Bilješke uz navedene obrasce. 
U  zakonskim  rokovima  navedeni  financijski  izvještaji  su   dostavljeni  Financijskoj

agenciji; ovlaštenoj instituciji za obradu podataka koja po ovlaštenju Ministarstva financija
prikuplja i obrađuje financijske izvještaje i Uredu za reviziju.

Izrađeni  su  i  konsolidirani  financijski  izvještaji  u  koje  su  uključeni,  osim  prihoda  i
rashoda Grada Ozlja i vlastitih prihodi i rashodi proračunskih korisnika: Zavičajnog muzeja
Ozalj, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca, Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska.

Odsjek  je  vodio  knjigovodstvo  i  za  proračunske  korisnike:  Zavičajni  muzej  Ozalj,
Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ivana Belostenca, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska te
Dječji  vrtić  Zvončić  Ozalj.  Za  proračunske  korisnike  su  izrađeni  svi  financijski  izvještaji
propisani zakonskim odredbama i dostavljeni Financijskoj agenciji i Uredu za reviziju. Svi
proračunski korisnici su u sustavu riznice, pa je stoga  odnosno Odsjek vršio sva plaćanja
(prema Zahtjevima za plaćanje) te naplatu prihoda, a vezano za navedeno izrađivao je i
Izvještaje o naplaćenim prihodima i Izvještaje o izvršenim plaćanjima.

Osim  navedenog,  u  računovodstvu  je  vođeno  i  blagajničko  poslovanje,  vršeni  su
obračuni  plaća za djelatnike gradske uprave i  proračunskih  korisnika u sustavu riznice,
vršen je obračun i isplata  ostalih primitaka od nesamostalnog rada izvan radnog odnosa, te
su sastavljeni propisani obrasci vezani za isto (blagajnički izvještaji, obrasci JOPPD, RAD-
1, SPL, IP  i sl.).

U 2015. godini, Odsjek je ispostavio 400 izlaznih računa za iznajmljivanje stanova i
poslovnih prostora u vlasništvu Grada, za uslugu naplate naknade za uređenje voda, za
obračunate  kamate  na  nepravodobno  uplaćena  javna  davanja,  za  refundaciju  troškova
električne  energije,  vode,  centralnog  grijanja  i  troškova  čišćenja  korisnicima  poslovnih
prostora  u  zgradama  na  adresi  Kurilovac  1  i  Zrinskih  i  Frankopana  15,  te  za  ostala
potraživanja sukladno potpisanim ugovorima.

b) NAPLATA PRORAČUNSKIH PRIHODA
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Odsjek, je u 2015. godini pratio naplatu proračunskih prihoda te usklađivao podatke o
naplati istih sa FIN-om i Poreznom upravom, koje vrše naplatu najvećeg dijela proračunskih
prihoda Grada Ozlja. 

Zajedno  sa  drugim  Odsjecima  unutar  Jedinstvenog  upravnog  odjela  sudjeluje  na
izradi projekata kojima je nositelj Grad Ozalj.

Jedan od najznačajnijih vlastitih prihoda Grada Ozlja je svakako prihod od komunalne
naknade.  Odsjek vrši  evidentiranje naplate komunalne naknade.  U razdoblju od 01.01.-
31.12.2015. godine naplaćeno je 1.187.600,69 kn na ime komunalne naknade. Vezano za
komunalnu naknadu,  u Odjelu,  odnosno Odsjeku se tiskaju i  uplatnice,  vrši  se obračun
kamata, pišu se opomene te se provode postupci ovrhe.  

Osim komunalne naknade Odsjek vrši naplatu naknade za uređenje voda za Hrvatske
vode. U razdoblju od 01.01.-31.12.2015. godine po navedenoj osnovi je Hrvatskim vodama
doznačeno 853.134,58 kn. Budući da Grad Ozalj ima pravo na naknadu u iznosu od 5%
naplaćene naknade za uređenje voda, vršenjem usluge naplate naknade za uređenje voda
Grad Ozalj  je  u  2015.  godini  oprihodovao  iznos  od  43.105,90  kn.  Odsjek  kontinuirano
izvještava Hrvatske vode o naplati komunalne naknade pisanjem izvješća.

U  cilju  bolje  naplate  potraživanja  po  osnovi  komunalne  naknade  i  naknade  za
uređenje voda Odsjek je u 2015. godini izdao 84 rješenja o ovrsi komunalne naknade i
naknade za uređenje voda za ukupan dug od 198.354,50 kn, od čega se na dug po osnovi
komunalne naknade odnosi iznos od 101.030,98 kn, na zatezne kamate iznos od 24.020,76
kn, na dug po osnovi naknade za uređenje voda odnosi se iznos od 57.382,76 kn, te na
troškove postupka iznos od 15.920,00 kn.  Rješenja o ovrsi  odnose se na blokadu žiro
računa, zabranu raspolaganja plaćom, te na upis na nekretnine.  Po pravomoćnim ovršnim
rješenjima iz 2015. godine naplaćen je iznos od 65.568,24 kn, a po ovršnim postupcima
pokrenutima u razdoblju 2006.-2014. godine, naplaćen je iznos od  72.803,07 kn, ukupno
138.371,31 kn.

c) IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI

Odsjek  za  proračun  i  financije,  u  skladu  sa  Planom raspolaganja  poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu  države,  priprema prijedloge o  raspisivanju  natječaja  za  prodaju
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  države,  prijedloge  odluka  o  odabiru  najpovoljnije
ponude, priprema Ugovore o prodaji predmetnog zemljišta, te vrši naplatu potraživanja po
osnovi potpisanih ugovora.  

U  2015.  godini  nije  bilo  zahtjeva  za  kupnju  ili  zakup  državnog  poljoprivrednog
zemljišta  već  je  u  tijeku  obrada  zahtjeva  za  zakup  zemljišta  u  k.o.  Sekulići  (naselje
Popovići) koji je podnesen 2014. godine, a nalazi se u radu pri Agenciji za poljoprivredno
zemljište. Vezano za zemljište u vlasništvu Grada Ozlja, u 2015. godini zaključena su tri
ugovora o kupoprodaji nekretnine u k.o. Ozalj, ukupne površine 1.586 m2 i u vrijednosti od
30.406,20 kn. Također je Gradu kao daroprimcu darovano u vlasništvo zemljište temeljem
tri ugovora o darovanju nekretnina u k.o. Vivodina (za potrebe uređenja groblja u Petruš
Vrhu),  ukupne  površine  1.363  m2  ,  vrijednosti  5.451,99  kn  te  ugovora  o  darovanju
nekretnina u k.o. Lović Prekriški (darovanje napuštene školske zgrade) ukupne površine
zemljišta 4.557 m 2 te ukupne vrijednosti od 530.000,00 kn.

  Osim kupoprodaje zemljišta, u okviru rješavanja imovinsko pravnih poslova, Odsjek
pokreće  postupke  za  brisanje  društvenog  vlasništva,  odnosno  brisanje  svojstva
općenarodne  imovine  i  upis  vlasništva  Grada  Ozlja  na  nekretninama  koji  sukladno
zakonskim propisima predstavljaju vlasništvo jedinica lokalne samouprave te je postupao
po zahtjevima za ukidanje svojstva javnog dobra i otkup zemljišta u vlasništvu Grada u
svrhu legalizacije objekata građana.  

  

d) GOSPODARSTVO 
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Od 01.srpnja 2015. godine zaposlen je voditelj  Odsjeka za gospodarstvo i projekte
stoga poslovi iz područja gospodarstva nakon tog razdoblja prelaze u nadležnost Odsjeka
za gospodarstvo i projekte. Do 30.lipnja 2015. godine Odsjek za proračun i financije je u
cilju  razvoja  poljoprivredne  proizvodnje  na području  grada  Ozlja,  a  sukladno  Programu
poticanja poljoprivredne proizvodnje na području Grada Ozlja, pripremao sklapanje ugovora
o  sufinanciranju  premije  osiguranja  za  moguće  štete  u  poljoprivredi.  U  svrhu  poticaja
poljoprivrednicima utrošeno je 32.089,90 kn.

U  razdoblju  od  01.01.-30.06.2015.  godine  isplaćeno  je  5.444,93  kn  na  ime
poduzetničkog impulsa mladim poljoprivrednicima.

Tijekom 2015. godine u smanjenom opsegu provodi se i Projekt „Gradskih vrtova.

e) OSTALO 

Odsjek za proračun i financije, svakodnevno zaprima i zahtjeve za isplatu financijskih
sredstava  raznih  udruga,  vjerskih  zajednica,  kulturno  umjetničkih  društava  i  drugih,  te
priprema prijedloge akata o kojima konačne odluke donosi Gradonačelnica. 

U  razdoblju  od  01.01.-31.12.2015.  godine  pozitivno  je  riješeno  57  zahtjeva  za
financijska  sredstva,  od  čega  se  na zahtjeve  KUD-ova  odnosi  7  zahtjeva,  na zahtjeve
vjerskih  zajednica  4  zahtjeva,  na  zahtjeve  Pogrebnih  društava  3  zahtjeva,  na zahtjeve
Turističke zajednice 6 zahtjeva, te na zahtjeve ostalih udruga i subjekata 37 zahtjeva. 

Vezano za Odluku o gradskim porezima, Odsjek za proračun i financije donio je devet
poreznih rješenja za korištenje javnih površina.

 Prije donošenja konačnih prijedloga vezanih za proračunsku dokumentaciju, Odsjek
sudjeluje u radu Odbora za financije i proračun, na način da istom daje potrebne podatke,
obrazloženja i pojašnjenja. U  2015. godine održane su 3 sjednice Odbora za financije i
proračun, na kojima su razmatrani prijedlozi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za
2014. godinu, polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu te prijedlozi
izmjena i  dopuna proračuna za 2015.  godinu te prijedlog proračuna za 2016.  godinu s
projekcijama za 2017. i 2018. godinu. 

Budući da se zgrade na adresi Kurilovac 1, Kolodvorska cesta 1a i Kurilovac 2 griju iz
zajedničke kotlovnice na adresi Kurilovac 1 Odsjek je vršio nabavu lož ulja, pratio potrošnju
goriva tijekom godine, a u mjesecu siječnju je izvršio konačan obračun troškova centralnog
grijanja za sve korisnike koji se griju iz kotlovnice na adresi Kurilovac 1 za 2014. godinu.

Osim navedenog, tijekom 2015. godine sastavljana su izvješća o isplati bespovratnih
donacija udrugama građana, ustanovama u kulturi,  zatim izvješća o utrošku namjenskih
sredstava, o podacima vezanim za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i sl., te iste
dostavio  županijskim,  državnim  i  drugim  tijelima  temeljem  čijih  zahtjeva  su  predmetna
izvješća sastavljena. Odgovarano je na e- mailove kako fizičkih osoba tako i javnih službi,
popunjavane  su  on  –  line  ankete  vezane  za  razna  istraživanja  državnih  i  znanstvenih
institucija i sl. 

Vezano za vatrogastvo, Odsjek je izvršio obračun zakonskih davanja za vatrogastvo
za 2015. godinu te svu potrebnu dokumentaciju za provedbu Programa.

Pripremane su i razne druge Odluke, programi i sl. iz djelokruga računovodstvenih i
financijskih obveza Grada Ozlja poput Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe,
Odluke o prihvaćanju izvještaja o popisu imovine, potraživanja i obveza, Odluka o otpisu
osnovnih sredstava …

Za  potrebe  revizije  učinkovitosti  raspolaganja  imovinom  Odsjek  je  dostavio  sve
tražene  podatke  u  postupku  provedbe  revizije  te  sudjelovao  u  izradi  Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Grada Ozlja u dijelu popisa imovine.

I Z V J E Š Ć E   O   R A D U
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ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

Odsjek za urbanizam i komunalne poslove ima zaposlena četiri djelatnika: voditeljicu
odsjeka (na porodiljnom dopust od 12.9.2015. godine), dva viša referenta za komunalne
poslove (jedan primljen u radni odnos na određeno vrijeme od 18.05.2015. godine, te jedan
primljen u stalni radni odnos od 01.07.2015. godine)  i komunalnog redara. 

Odsjek priprema nacrte odluka i drugih općih akata,  rješenja u upravnom postupku,
informacije,  programe i  druge  stručne materijale,  sve iz  oblasti  komunalne djelatnosti  i
urbanizma, prati stanje u oblasti vodoprivrede, rudarstva i zaštite okoliša glede provedbe
utvrđene politike i  propisa i  predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, obavlja poslove
prostornog planiranja i urbanizma, provodi postupak davanja u zakup zemljišta i izdavanja
rješenja za postavljanje kioska, pokretnih naprava, reklamnih panoa, oglasnih ploča i slično,
prati  stanje  i  održavanje  komunalne  infrastrukture,   izrađuje  prijedloge  rješenja  o
komunalnom doprinosu, prikuplja podatke o obveznicima komunalne naknade i naknade za
uređenje  voda,  obavlja  nadzor  nad  primjenom  zakona  i  drugih  propisa  iz  oblasti
komunalnog gospodarstva i komunalnog redarstva, nadzire provođenje odredbi iz Odluke o
komunalnom redu i Odluke o nerazvrstanim cestama te Odluka o agrotehničkim mjerama,
vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti,  poduzima mjere u praćenju
izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i
provodi prekršajni postupak iz svoje nadležnosti,  izdaje naloge za uvođenje komunalnog
reda  i  prati  provedbu  naloga   te  obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu   gradonačelnice,
zamjenika gradonačelnice i pročelnice.

Odsjek  je  obavljao  poslove  vezane  uz  javnu  rasvjetu  (dojava  kvarova  i  kontrola
ispostavljenih situacija), uz zimsko čišćenje prometnica i na temelju Odluke o komunalnom
redu.

Od  1.  siječnja  do  31.  prosinca  2015.  godine  ovaj  je  odsjek  riješio  149  neupravnih
predmeta i 809 upravna predmeta.

Od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine naplaćeno je  479.998,09  kn
komunalnog  doprinosa,  295.333,38  kn  naknade  za  zadržavanje  nezakonito  izgrađenih
građevina i 1.187.600,69 kn komunalne naknade.

Upravni  predmeti  ovog  odsjeka  obuhvaćaju  rješenja  za  korištenje  javnih  površina,
obračun komunalnog doprinosa, obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade, oslobođenja od plaćanja komunalne naknade, te određivanje obveznika plaćanja i
visine komunalne naknade za poslovne, stambene i garažne prostore. 

Na prijedlog odsjeka, u proteklom razdoblju na Gradskom vijeću USVOJENO JE:
- Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ozlja;
- Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2014.

godinu;
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
- Odluka o  izmjeni  i  dopuni  Odluke o  nerazvrstanim cestama na području  Grada

Ozlja;
- Odluka o izmjeni i  dopuni Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Grada

Ozlja;
- Odluka o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze prostornih podataka Grada Ozlja;
- Plan rada zimske službe za 2015/2016. godinu.

Na prijedlog odsjeka, u proteklom razdoblju Gradonačelnica je  USVOJILA:
- Plan motrenja,  čuvanja i  ophodnje otvorenog prostora i  građevina za koje prijeti

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave
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- zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Ozlja za javnu raspravu

- zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Ozlja za javnu raspravu

- zaključke o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa
- zaključke prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba.

Od  redovnih  aktivnosti  na  rješavanju  podnesaka  iz  nadležnosti  odsjeka  može  se
istaknuti slijedeće:

a) MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA 
- u naselju Gorniki Vivodinski asfaltirana dionica duljine 600 metara 
- u naselju Furjanići asfaltirana dionica duljine 80 metara 
- u naselju Grandić breg asfaltirana dionica duljine 110 metara 
- u naselju Podbrežje asfaltirana dionica duljine 40 metara

b) REKONSTRUKCIJA DIJELA KOLODVORSKE ULICE U OZLJU 
    (Kolodvorski odvojak– A. Šenoe)
      -    asfaltirana dionica i napravljen nogostup duljine 221 metara 
      -    presvlačenje završnog sloja asfalta  od križanja sa Županijskom cestom do knjižnice

c) IZGRADNJA NOGOSTUPA U DIJELU KOLODVORSKE ULICE U OZLJU 
    (Kolodvorski odvojak – J. križanića)
      -    napravljeni pripremni radovi (iskop i navoz) na duljini od 75 metara

d) UREĐENI URBANI VIDIKOVCI OZLJA
      -    vidikovca ''Belvedere'' Stari Grad Ozalj
      -    vidikovca ''klisura Curak''
      -    vidikovca ''Slavin dom''

e) IZGRAĐENE RAMPE OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE OSOBA S INVALIDITETOM 
      -    Građevina gradska vijećnica, Kurilovac 1
      -    Građevina upravne namjene u Ozlju, Cesta Zrinskih i Frankopana 15

f) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – 
      -    uz redovno održavanje, zamjena dotrajalih lampi novim natrijevim lampama i 
            postavljanje nekoliko novih linija
      -    Rekonstrukcija mreže niskog napona iz trafostanice Brašljevica.

g) ODRŽAVANJE ASFALTNIH POVRŠINA
-    dobava i ugradnja prometnih znakova
-    iscrtavanje horizontalnih oznaka na cestama
-    popravak asfaltiranih cesta: Kupska ulica, Trg Braće Radić, Jaškovo, Kašt, Brezje 
Vivodinsko, Lović Prekriški, Grdun, Lukunić Draga, Trg
-     sanacija odrona na cestama – Fratrovci, Budim Vivodinski

h) ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA
-    dopreman je kameni materijal na nerazvrstane makadamske ceste 
-    sanirani odroni na više cesta
-    očišćeni odvodni kanali na više lokacija

i) IZRAĐENI GLAVNI PROJEKTI
      -    projekt javne rasvjete Grad Ozalj
      -    nogostupa Trška Cesta
      -    parkirališta Petruš Vrh
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j) IZRAĐENI IDEJNI PROJEKTI
      -    nerazvrstanih cesta ukupne dužine 9,5 km

- zorkovac na kupi – 1238,03 m
- obrež vivodinski – galezova draga – 1116,61 m
- vuksani – 542,09 m
- vrhovac – 3018,29 m
- vrškovac (farica) – 1649,44 m
- zorkovac – vukoder – 1260,83 m
- ozalj – kolodvorska cesta – 463,63 m
- ozalj – kolodvorski odvojak – 300,23 m

      -    prometnice Zona Lug

k) PREDANA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKT SANACIJE KLIZIŠTA NA CESTAMA
    U REPUBLICI HRVATSKOJ
      -    Stojavnica
      -    Zorkovac
      -    Zorkovac Vivodinski

l) ISHOĐENA UPORABNA DOZVOLA
      -    uređaj za pročišćivanje otpadnih voda Grad Ozalj

IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG REDARA:

Sastavni  dio  izvješća  Odsjeka  za  urbanizam i  komunalne poslove  je  i  Izvješće  o  radu
komunalnog redara.

Komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela, odsjeka za urbanizam i komunalne
poslove Grada Ozlja, djeluje u okviru Odluka Grada Ozlja, te zakona Republike Hrvatske.
Komunalni redar najčešće djeluje po Odluci o komunalnom redu, Odluci o nerazvrstanim
cestama i Odluci o agrotehničkim mjerama. Također, komunalni redar obavlja i sve ostale
poslove povjerene od gradonačelnice pročelnice i voditeljice odsjeka.

Po odluci  o  agrotehničkim mjerama i  mjerama za zaštitu  rudina,  komunalni  redar
poslao je 22 obavijesti. Obavijesti su slane s namjerom da se poljoprivredno zemljište uredi
na način da se ukloni korov i spriječi njegovo daljnje širenje. Vlasnici, odnosno posjednici
zemljišta  postupaju po primljenim obavijestima u okviru  svojih  mogućnosti  uz očekivani
otpor.  Isti  su upozoreni,  da ukoliko  ne postupe po primljenoj  obavijesti,  slijedi  izvršenje
rješenja na njihov trošak putem treće osobe uz izricanje novčane kazne.

Postupajući po Odluci o nerazvrstanim cestama, poslano je 17 obavijesti. Komunalni
redar  obavlja  terenski  nadzor  nerazvrstanih  cesta,  nadzor  izvođenja  radova  od  strane
koncesionara,  rad  i  koordinacju  zimske  službe...  U  više  navrata  bilo  je  prekomjerno
korištenje nerazvrstanih cesta, što je u suradnji s PP Ozalj uspješno riješeno i naplaćeno
3000,00 kn kazne. Velik problem na nerazvrstanim cestama stvaraju grane drveće i ostalo
žbunje  koje  raste  uz  nerazvrstane ceste  te  onemogućava  dobru  preglednost  i  sušenje
ceste, te narušava sigurnost prometa. Vlasnici, odnosno posjednici parcela uz nerazvrstanu
cestu dužni su u minimalnoj širini 2 m i visini 4 m očistiti sve raslinje. Problem se javlja na
mjestima gdje su vlasnici pokojni i nema nasljednika ili je isti  nepoznat, te je nemoguće
uručiti obavijest, a raslinje se neminovno širi dalje.

Odluka o komunalnom redu najčešće se primjenjuje u samom Ozlju te je poslano
ukupno 31 rješenje. Komunalni redar obilazi naselje, djeluje po odluci a naročito na javnim
površinama u vlasništvu Grada Ozlja.

U sklopu akcije „Zelena čistka“ sanirane su tri divlje deponije: u zaseoku Magovci-
Kašt, deponija pored groblja u Ozlju i deponija u Jaškovu. U akciji čišćenja prikupljeno je
cca 20 m3 komunalnog otpada. Otpad prikupljen sa svih lokacija preuzelo je komunalno
poduzeća Azelija eko d.o.o. i deponiran je na deponiju Ilovac u Karlovcu.
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U 5. mjesecu 2015. godine dogodio se je ekocid na području mjesnog odbora Grdun.
Nepoznati počinitelj odbacio je više bačvi s opasnim otpadom. Pronađeno je 8 bačvi, a iz
jedne je opasni otpad iscurio po zemljištu  i  kontaminirao ga.  Bačve i  kontaminirani sloj
zemlje  deponirani  su  u  ovlaštenoj  firmi  C.I.A.K.  d.o.o.,  Andrije  Hembranga  5,  Vojnić.
Uklanjanje i  prijevoz bačvi i  zemlje izvršila je JVP Karlovac po nalogu više inspektorice
zaštite  okoliša  prof.  Dubravke  Janeković  koja  je  vodila  cijeli  slučaj.  U  slučaju  je  još
sudjelovala PP Ozalj, a cijeli slučaj je još uvijek u tijeku.

U 8. mjesecu 2015. komunalni redar vodio je poslove u izdvojenom pogonu Grada
Ozlja. Poslovi su bili rad i koordinacija s javnim radovima u trajanju od 2 tjedna.

5. 9. 2015. uspješno položen državni stručni ispit.
U 9. mjesecu  2015. komunalni redar prisustvovao je na 2 seminara. 16. 9. 2015. u

Zagrebu,  seminar  o  energetskoj  učinkovitosti  i  zaštiti  okoliša.  21.  9.  2015.  seminar  o
sanaciji erozije tla, održan u prostorijama Cesta Karlovac. Na oba seminara prisustvovao  je
i voditelj 
Odsjeka.

23. 10. 2015. komunalni redar prisustvovao je seminaru za kvalitetu i sigurnost dječjih
igrališta u Zagrebu, te pritom uspješno položio stručno usavršavanje za rutinske preglede
dječjih igrališta.

Komunalni  redar  ostvaruje vrlo  dobru suradnju s  mjesnim odborima na području
Grada Ozlja.
Mjesni  odbori  najveći  naglasak  stavljaju  na  uređenje  komunalne  infrastrukture,  napose
cesta,  od  kojih  je  još  jedan  dobar  dio  neasfaltiran.  Odsjek  za  urbanizam i  komunalne
poslove  Grada  Ozlja,  nastoji  maksimalno  u  okviru  svojih  mogućnosti  i  proračunskih
sredstava izaći u susret mjesnim odborima.

I Z V J E Š Ć E   O   R A D U
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ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE

GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/14, 7/14, 3/15, 4/15, 5/15) u Odsjeku je bilo
sistematizirano 1 radno mjesto:  voditelj  Odsjeka za gospodarstvo i  projekte,  od kojih je
radno mjesto voditelja Odsjeka bilo nepopunjeno u razdoblju od 1. siječnja do 1. srpnja
2015. godine. Odsjek je počeo s radom 1.srpnja te je obuhvatio rad na poslovima vezanima
za pripremanje i realizaciju projekata, te gospodarstvo. Preuzeo je dio poslova koje je vodio
Upravni odjel za financije i gospodarstvo, odnosno Odsjek za proračun i financije.

Odsjek  za  gospodarstvo  i  projekte  bio  je  zadužen  za  obavljanje  stručnih
administrativno-tehničkih  poslova u  svezi  s  pripremom prijava  Grada Ozlja  na projekte,
njihovu realizaciju te izvještavanje o istima. 

a) PROJEKTI – PRIPREMA DOKUMENTACIJE I PROVEDBA

U razdoblju 01.07.-31.12.2015. godine, Odsjek za gospodarstvo je pripremao prijave
za  Grad  Ozalj,  te  pratio  vijesti  o  otvorenim  natječajima  i  izvješćivao  potencijalno
zainteresirane (neprofitne organizacije, institucije). 

Za natječaj Fonda za očuvanje okoliša pripremljen je projekt „Nabava 5 električnih bicikala“.
Vrijednost projekta iznosila je 34.950,00 kn. Projekt je prihvaćen.

Za  natječaj  Karlovačke  županije  pripremljen  je  projekt  „Obnova  Etno  sela“.  Vrijednost
projekta je iznosila 300.000,00. Odobreno je 15.000 kn.

Za natječaj Fonda za turizam Ministarstva turizma pripremljen je projekt „Slava Raškaj -
dijalog s potrebitima“. Vrijednost projekta iznosila je 663.000 kn. Projekt nije prihvaćen.
Za natječaj Ministarstva gospodarstva pripremljeni su projekti „Organizacija gospodarskih
sajmova i manifestacija“ i „Razvoj poduzetničke zone Lug“. Vrijednost projekata je iznosila
190.000 kn. Projekti nisu prihvaćeni.

Za  odobrena  sredstva  projektu  „Hrvatsko-nizozemsko  razvojno  partnerstvo  za  ruralni
razvoj“  u  natječaju  Heineken  Hrvatska  pripremljena  je  dokumentacija  i  realizacija
signalizacije turističkih staza na Vivodini i Vrhovcu, koja će biti dovršena u travnju 2016.
Odsjek je pripremao natječajnu dokumentaciju za prijave na EU natječaje u 2016 – Europa
za građane, Interreg Slovenija, Ministarstvo regionalnog razvoja, Tesla CRO Tour.
Uz to, Odsjek je pripremao realizaciju nastavka prijave Grada za titulu „Grad Ozalj-prijatelj
djece“ koordinacijom aktivnosti i administracijom Izvedbenog plana aktivnosti za 2015.
Također, Odsjek je aktivno sudjelovao u konzultacijama i pripremanju prijava projekata na
nacionalne natječaje  Društva  naša djeca,  Biciklistički  klub  Munjara,  Zonet  i  Crveni  križ
Ozalj, OŠ Slava Raškaj (informatika, učenička zadruga

b) GOSPODARSTVO

U  cilju  razvoja  poljoprivredne  proizvodnje  na  području  Grada  Ozlja  Odsjek  je
pripremio Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016.godinu.  
Za potrebe revizije podataka o Poduzetničkoj zoni, Odsjek je pripremio ažurirane podatke,
koji su objavljeni u bazi podataka na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva.
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Odsjek je pripremio analizu podataka o prometu anketiranjem subjekata u Poduzetničkoj
zoni, te sudjelovao u pripremi dopisa Ministarstvu prometa RH vezano za problem mosta i
gubitke koje lokalni gospodarstvenici imaju zbog korištenja alternativnih prilaza Ozlju.
Odsjek  je  u  2015.  pripremao  izdavanje  Rješenja  o  dozvoljavanju  produljenja  radnog
vremena ugostiteljskim obrtima.
Odsjek je sudjelovao i u pripremanju Strategije razvoja Grada Ozlja 2015-2020.
Pripremljena  je  baza  podataka-kontakata  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava  na
području Grada, te je uspostavljena komunikacija i prezentiranje na internetu

c) ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Odsjek je pripremio dokumentaciju i provedbu natječaja za predlaganje programa i
projekata  Javne  potrebe  Grada  Ozlja  u  2016.  U  prostorijama  Gradske  vijećnice
organizirano je javno predstavljanje Godišnjeg plana natječaja i okupljenim predstavnicima
organizacija civilnog društva pojašnjene novosti koje je donio novi Zakon o udrugama.
Odsjek svakodnevno zaprima i  zahtjeve za isplatu financijskih sredstava raznih udruga,
vjerskih zajednica, kulturno umjetničkih društava i drugih, te priprema prijedloge akata o
kojima konačne odluke donosi Gradonačelnica.
Organizirano je javno predstavljanje programa Ruralnog razvoja, s posebnim naglaskom na
vatrogasna  društva,  kada  je  najavljen  program  i  natječaj  te  prezentirana  natječajna
dokumentacija i procedura.
Pripremljena je baza podataka-kontakata svih aktivnih udruga na području Grada,  te  je
uspostavljena komunikacija i prezentiranje na internetu

d) TURIZAM

Odsjek je sudjelovao u radu i aktivnostima PPS destinacije Zeleno srce Hrvatske,
promociji i medijskoj prezentaciji – Zlatna kap, Štrudla za Guinnessa 5.-7.9.2015.
Odsjek  je  organizirao  21-22.8.2015.  predstavljanje  vinara  u  Zagrebu  –  Ozalj  u  srcu
Zagreba.  Pripremljen  je  sastanak  i  koordinirane  su  aktivnosti  dvodnevnog  programa  u
Zagrebu, na Opatovini u rujnu.
Pripremljena  je  baza  podataka-kontakata  turističkih  subjekata  (smještaj,  restorani...)  na
području Grada, te je uspostavljena komunikacija i prezentiranje na internetu
Organiziran  je  fotografski  natječaj  te  pripremljena  izložba  fotografija  Ozlja  i  okolice  u
prostorima Turističke zajednice, u suradnji sa Turističkom agencijom Azelija.

e) OSTALO

Odsjek  je  u  izvještajnom razdoblju  sudjelovao  u  pripremi  odluka  i  programa  za
Gradsko vijeće, te je za Gradonačelnicu pripremao Rješenja o dozvoljavanju produljenja
radnog vremena ugostiteljskih obrta, kao i raznih zaključaka, dopisa i očitovanja.

Osim navedenoga, Odsjek je odgovarao na e-mailove kako fizičkih  osoba tako i
javnih službi, podnosio razna izvješća i očitovanja na traženje državnih i županijskih tijela te
drugih organizacija.
Odsjek je pripremao u suradnji sa Odsjekom za opće poslove izradu nove web-stranice
Grada, te je aktivno sudjelovao u administriranju Facebook profila, Youtube kanala i Flickr
profila kako bi se povećala online prisutnost i prezentacija aktivnosti Grada.
Odsjek je sudjelovao u pripremi i realizaciji više manifestacija – Festival DORF u Ozlju 10-
14.8., Dani kruha s Profesorom Baltazarom (na više lokacija) 16-17.10., Veslački dvoboj
Zagreb-Trst 11.10.
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Jedinstveni  upravni  odjel  /  odsjeci  su  za  razdoblje  01.01.-  31.12.2015.g.  realizirali
projekte  u  skladu  s  utvrđenim  Programom  gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne
infrastrukture,  Programom  održavanja  komunalne  infrastrukture,  Socijalnim  programom,
Programom javnih potreba u kulturi, Programom javnih potreba u vatrogastvu, Programom
javnih  potreba  u  športu,  te  drugim programima  utvrđenim Proračunom Grada  Ozlja  za
2015.g. koje je utvrdilo Gradsko vijeće.

Poslovi  unutar  Jedinstvenog  upravnog  odjela  obavljali  su  se  sukladno  propisanim
poslovima  i  zadaćama  pojedinog  odsjeka  temeljem  Pravilnika  o  unutarnjem  redu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 5/14, 7/14,
3/15, 4/15, 5/15). 

      PROČELNICA:

Lidija Bošnjak, dipl.oec.
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