SKRAĆENI ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 03. srpnja 2017. godine s početkom u 08,04 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Boris Guštin, Branko Zoretić, Miroslav Cigić, Ivan Čupor, Josip Broz,
Gordana Basar, Stjepan Zoretić, Irena Šimunić, Kristina Bakin-Mlačak,
Dino Šekerović, Ivica Benković, Andrija Latin, Damir Vergot, Igor Kalčić;
ODSUTNI: Ivana Tomak-Marković
NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić,
- Stjepan Basar – zamjenik gradonačelnice
- Biserka Vranić – županijska vijećnica
- Ivica Glöckner – županijski vijećnik
- Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
- Sanja Mikšić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
- Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije
- Toni Šarić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte
- Vladimir Žakula - Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o.
- Miroslav Pilat – direktor Azelija Eko d.o.o.
- Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj i v.d. ravnatelja POU Katarina
Zrinska Ozalj
- Bogdan Bošnjak – v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca
Ozalj
- Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
- Hrvoje Zoretić – predsjednik Savjeta mladih
- novinari
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 08,05 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Branko Zoretić, predsjednik Gradskog vijeća.
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 12 vijećnika, te da sjednica može
započeti.
Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.
DNEVNI

RED

1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća,
3. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja:
a)Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu
b) Plan rada i financijski plan za 2017. i 2018. godinu,
4. Zajednica športskih udruga grada Ozlja:
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu,
b) Plan rada i financijski plan za 2017. godinu,
5. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća Komunalnog Ozalj d.o.o. za 2016. godinu,
6. Zaključak o davanju suglasnosti za upis djece u Dječji vrtić Zvončić Ozalj za
pedagošku 2017./2018. godinu,
7. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj,
8. Odluka o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
9. Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije,
10. Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti i imovinu,
11. Odluka o izboru članova Odbora za poljoprivredu i šumarstvo,
12. Odluka o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti,
13. Odluka o izboru članova Odbora za turizam,
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14. Odluka o izboru članova Odbora za branitelje Domovinskog rata,
15. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave,
16. Odluka o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i Zamjenika Gradonačelnika
Grada Ozlja,
17. Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika
Gradonačelnika Grada Ozlja koji dužnost obavljaju volonterski,
18. Odluka o visini naknade članovima Gradskog vijeća Grada Ozlja i članova radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Ozlja,
19. Zaključak o davanju suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga „Izgradnja i
rekonstrukcija prometnica u gospodarsko-proizvodnoj zoni Lug“ na Otvoreni poziv na
dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“.
Prije samog usvajanja dnevnog reda ispričao se vijećnicima što je ova sjednica sazvana u
jutarnjem terminu radi nekih okolnosti, te da će inače biti u popodnevnom terminu.
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Boris Guštin pridružio se sjednici u 08,07 sati.
Gordana Basar se pridružila sjednici u 08,08 sati.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Kazao je da je krajnje vrijeme da se počne kositi i da se
pomete pijesak. Zamolio je nadležnu službu da vijećnici ubuduće skraćeni zapisnik dobivaju i
u pismenom obliku radi lakšeg praćenja u naredne četiri godine. Zatražio je da se vijećnici
upoznaju u kojem su statusu predmeti: most u Gornjem Pokupju, vrtić, cesta prema
Boševcima i prijelaz preko pruge.
Predsjednik Gradskog vijeća rekao je da ne vidi zapreku da ubuduće vijećnici dobivaju
skraćeni zaspisnik i u pismenom obliku.
Gradonačelnica je pozdravila nazočne i odgovorila na pitanja gospodina Benkovića. Kazala je
da je sve u tijeku što se tiče košnje i metenja pijeska.
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Pozdravlja i informaciju da će ubuduće sjednice
Gradskog vijeća biti prema ustaljenoj praksi u popodnevnim satima. Prvo pitanje uputila je
gradonačelnici i odnosi se na sanaciju ceste na lokaciji Ozalj-Lovački put-Donji Oštri Vrh i
nerazvrstanoj cesti Vini Vrh-Novaki Ozaljski. Radovi su započeli 03. lipnja, to je sada već
odmak od mjesec dana, najavljeno je da će u prvoj fazi rekonstrukcije biti i proširenje kolnika,
izrada bankina, rješavanje oborinskih odvodnja. Zanima ju što je učinjeno, što se radi i kada
se planira završetak tih radova.
Drugo pitanje vzano je za aktualnu temu ovih dana, a odnosi se na Odluku arbitražnog suda o
razgraničenju Hrvatske i sudjedne nam Slovenije. Ova odluka dotaknula se je i naše JLS i
uključuje regiju Žumberak, a to je jedno područje 300 ha šumovitog područja. Zanima ju što
je JLS, Grad Ozalj poduzeo da zaštiti svoje nacionalne interese. Da li je gradonačelnicu netko
ikada nešto zatražio, da li je sudjelovala u pripremnim radnjama u pripremi dokumentacije za
taj sud, odnosno da li je možda sama nešto inicirala u suradnji sa županijom, državom kako
bi se taj problem rješio jer to područje ne možemo baš reći da je skroz beznačajno. Kako god,
odluka se direktno tiče i grada Ozlja i nepovoljna je, pa pita koji su daljnji koraci, planira li se
nešto poduzeti ili ćemo šutnjom prepustiti da tih 300 ha zemljišta, odnosno šumovitih
područja Žumberaka prepustimo.
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Gradonačelnica je odgovorila na trenutno stanje sanacije cesta. Stanje je takvo da se
najgorući problem a to je onaj zavoj na Vinom Vrhu na kojem je bila uništena cesta to je
sanirano, a za ostatak ceste ŽUC provodi javni natječaj i nakon toga će biti vjerojatno fazno
rješavano ovisi o tome kolika su sredstva dostatna. Mi sa nivoa lokalne zajednice nastavljamo
dalje u suradnji sa Hrvatskim cestama vidjeti koje su još mogućnosti da se više od onoga što
je trenutno snaga ŽUC- a napravi na tim cestama koje su dodatno oštećene za vrijeme
sanacije klizišta. Nije klizište jedini krivac i razlog lošeg stanja tih cesta. Takvo stanje traje
godinama a klizište je to samo pogoršalo. Što se tiče situacije na Žumberku a vezano za
arbitražu sa Slovenijom, zahvaljuje na pitanju, no nije očekivala sa nivoa našeg Gradskog
vijeća to razmišljanje da JLS može značajnije bitno utjecati na taj status ali drago joj je da je
to pitanje postavljeno iz razloga što je barem dvije godine unatrag kad je cirkularno pismo sa
nivoa Ministarstva državne uprave išlo na sve JLS koje na bilo koji način sudjeluju u tom
sporu sa Slovenijom, Ozalj se vrlo aktivno uključio i dali smo truda i pronašli smo svu moguću
dokumentaciju, istraživali na načine za koje smo smatrali i kako smo mogli doći do dodatnih
informacija mimo onog što je u tom pismu traženo osobno je imala nekoliko razgovora u
Ministarstvusa osobom koja je radila po tom predmetu i procjena dali smo pomogli i koliko
smo pomogli ne može reći, ali svakako smo se odazvali i dali više informacija od onoga što je u
tom trenutku traženo.
Kristina Bakin - Mlačak je pozdravila nazočne. Postavila je dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se
na poziv za današnju sjednicu Gradskog vijeća. Zanima ju zašto isti nije dostavljen u roku koji
je propisan Poslovnikom. Drugo pitanje uputila je ravnateljici DV Zvončić Ozalj. Zašto se
engleska i folklorna igraonica u vrtiću plaćaju unatrag tri godine a prethodno se nisu plaćale.
Koliko je u pedagoškoj godini 2016./2017. na to ime sklupljeno novaca i za što je taj novac
utrošen.
Predsjednik Gradskog vijeća Branko Zoretić je odgovorio na prvo pitanje. Prema Poslovniku
čl. 66, redovite sjednice vijeća sazivaju se u pravilu pismeno najkasnije sedam dana prije
održavanja sjednice vijeća. Materijali su išli u utorak.
Kristina Bakin Mlačak je odgovorila da su materijali trebali biti dostavljeni sedam dana prije
održavanja sjednice. Sedam dana prije toje bilo najkasnije u petak kao zadnji radni dan,
odnosno u utorak kao prvi dan ne broji se u taj rok što znači da su materijali, odnosno poziv
dostavljeni pet dana prije održavanja sjednice.
Lidija Bošnjak je odgovorila na postavljeno pitanje. Kada gradska uprava pošalje materijale
mailom nama se povratno vrati dokaz da ste materijale zaprimili. Vijećnici su zaprimili
materijale u utorak i to je 7 dana.
Vesna Novosel je pozdravila nazočne i odgovorila na drugo pitanje. Folklorna i engleska
igraonica rade po verificiranom programu od strane Ministarstva i taj program na kraju ima i
financijsku konstrukciju gdje točno stoji na koji način se financira. Proteklih godina je bilo da
je bilo uvršeno u redovni program vrtića i tada su išla sva djeca u igraonice što se nije
pokazalo dobro jer nisu sva djeca zainteresirana za taj program. Točan iznos novca koji je
uplaćen ne zna napamet, ali prosječno je uplaćeno oko 5.000,00 kn za englesku igraonicui
oko 700,00 kn mjesečno koji traje 8 mjesei sve se ulaže u boljitak i u ustanovu. 20% je
Odluka upravnog vijeća da ide voditeljima od uplate roditelja a 80% se ulaže u ustanovu i taj
program.
Kristina Bakin - Mlačak je zahvalila ravnateljici na odgovoru i predložila da folklorna i
engleska igraonica od nove pedagoške godine budu besplatna za svu djecu koja žele biti
korisnici tih programa jer smatra da je riječ o diskriminaciji djece u najnižoj dobi a i mišljenja
je da grad koji s ponosom ističe titulu „Grad prijatelj djece“ ipak bi to trebao omogućiti svoj
djeci predškolske dobi.
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Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da će o ovom prijedlogu odlučivati Upravno vijeće
vrtića koje će prijedlog dati Gradskom vijeću na usvajanje.
Dino Šekerović je pozdravio nazočne. Postavio je pitanje gradonačelnici vezano za sanaciju
zgrade u ulici Zrinskih i Frankopana poznatije kao „stara škola“ gdje pada fasada. Na jedan
dio zgrade padaju čak i cigle. Upitao je u kojoj fazi je rekonstrukcija i da li će se raditi nova
fasada. Drugo pitanje vezano je za uređenje kupališta. Početkom 2017. godine objavljeno je da
je prošao natječaj sa cca. 250.000,00 kn za uređenje kupališta. Zanima ga kada će se
kupalište početi uređivati i da li je taj novac možda uložen za neko drugo uređenje.
Gradonačelnica je odgovorila što se tiče stare škole i sanacije fasade biti će točno onda kada
dođe vrijeme, dakle kada za to dobijemo sredstva. Naime, mišljenja je i tvrdi da tu sanaciju u
situaciji kad se za to mogu dobiti sredstva samo treba pričekati adekvatan natječaj na
Ministarstvu zaštite okoliša nema smisla trošiti proračunsk novac. Rušenje fasade koje se
dogodilo bilo je uslijed onog ekstremnog vjetra, a inače zahtjev ili bilo kakvo pitanje gradu, kao
vlasniku te zgrade nije uputio baš nitko osim gospodina Šekerovića i to preko fejsa i sad ovdje
na sjednici. Gradska uprava je i na to reagirala iako to nije službeni upit. Djelatnici Odsjeka
za komunalne poslove su izašli na teren i vidjeli o čemu se radi. Postoje još dva tri mjesta koja
se u sličnim situacijama može dogoditi. Svjesni smo da je to mogući problem u smoislu da
nekoga može ozljediti, međutim ako postoji takva opasnost onda djelatnost koja se tamo
obavlja jednostavno mora privremeno prestati sa radom. Usmeno je iskomunicirano sa
najmoprimcima. Inače, kompletna pripremna dokumentacija za sanaciju fasade za energetsku
obnovu je napravljena još 2014. Godine. Što se tiče drugog pitanja, na kupalištu upravo danas
počinju radovi. Priprema gradilišta je već desetak dana napravljena. Sve je išlo kroz natječaj i
izbor izvođača radova za taj posao. Uređenje kupališta ide po projektu za koji imamo
građevinsku dozvolu, isto tako će se odvijati u etapama koliko za taj posao budemo imali
sredstava. Za one poslove koje možemo dobiti na nekom od natječaja nećemo trošiti
proračunski novac.
Lidija Bošnjak je kazala da se radilo o natječaju Ministarstva turizma. Od ukupne vrijednosti
projekta oko 750.000,00 kn za što su osigurana sredstva u Proračunu Grada Ozlja, pola je
osiguralo Ministarstvo turizma za to je gradonačelnica potpisala Ugovor za dodjelu sredstava.
Radovi su u tijeku i sredstva nisu utrošena za nikakvu drugu namjenu.
Josip Broz je pozdravio nazočne i upitao u kojoj je fazi most u Tomašnici s obzirom da je pred
par mjeseci potpisan ugovor sa županijom i Gradom Karlovcem.
Gradonačelnica je kazala da je i ovaj posao u tijeku. Provodi se postupak javne nabave. Još je
jedna okolnost koja je sigurno u ovoj situaciji važna i ima utjecaja, je promjena rukovodstva u
Županijskoj upravi za ceste pa pretpostavlja da je i to jedan od razloga što se već nije počelo.
Ugovoreno je financiranje i sigurno će taj posao vrlo uskoro ići u realizaciju. Grad Ozalj ima
svoga predstavnika u postupku javne nabave.
Andrija Latin je pozdravio nazočne. Postavio je pitanje za cestu Jaškovo-Sv.Hrašće koja je u
jako je lošem stanju. Mišljenja je da je to jedna od najlošijih u onom području. Što je najgore
povremeno se ide se u rekonstrukciju bankina koje se nasipavaju sa tucanikom i događa se to
da u vijeme jačih kiša taj sav kamen završi na asfaltu a dosta je velik promet na tim cestama.
Zanima ga da li će se ta cesta u dogledno vrijeme rekonstruirati.
Gradonačelnica je kazala da smo na početku novog mandata pa ćemo se još međusobno
informirati i učiti o tome kakve kategorije cesta sve postoje i tko je za koju kategoriju cesta
odgovoran. Naravno grad je odgovoran za sve ako nedirektno za izvršenje poslova, onda za
upozorenje onima koji o tim cestama skrbe da to trebaju učiniti. Ova cesta nije u sjajnom
stanju, ali je u daleko boljem stanju od mnogih drugih iste kategorije županijskih cesta na
našem terenu. Predstoji joj razgovor sa novim ravnateljem ŽUC-a i dogovor oko nekog plana
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srednjeročnom barem u novnom mandatu kako će se pristupiti brizi o cestama koje su pod
upravom ŽUC-a. Sa nivoa grada kada bude išao zahtjev prema ŽUC-u redosljed i prioritet
zahtjeva od najkritičnijih cesta, nažalost ova cesta sigurno nije u najkritičnijem stanju na
našem terenu.
Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
Točka 3.
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OZLJA:
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu
b) Plan rada i financijski plan za 2017. i 2018. godinu,
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Marijan Pleskina – zapovjednik VZGO
Marijan Pleskina se ispričao za nedolazak jer je spriječen.
Predsjednik VZGO Damir Vergot je kazao da će rado odgovoriti ako netko ima pitanje.
Lidija Bošnjak je napomenula da je u ovom izjvešću težište dano upravo naplati režijskih
troškova VZGO. Radi se o tome da smo sukladno Zakonu o udrugama VZGO kao i sve ostale
udruge sa područja grada Ozlja prema naputku Državnog ureda za reviziju traženo je da se i u
slučaju Vatrogasne zajednice postupi kao i kod ostalih udruga, dakle da se i s njima temeljem
natječaja sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora te da se njima kao i ostalim udrugama
moraju naplatiti režijski troškovi. Gledajući iznose režijskih troškova na mjesečnoj razini
kreću se od 100 do 120 kuna, tj. Na godišnjoj razini 1.000,00 do 1.200,00 kn. VZGO koja
godišnje dobiva pola milijuna kuna nebi trebao biti problem ovaj dio sredstava izdvojiti za
režijske troškove tim više što je Grad Ozalj ove godine već prvim rebalansom proračuna
predvidio sredstva iznad onoga što po zakonu pripada Vatrogasnoj zajednici i tu ostaje onda
dovoljno prostora ne samo za režijske troškove nego i za neke druge aktivnosti koje provode
dobrovoljna vatrogasna društva i VZGO u cjelini.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se
a) Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
b) Plan rada i Financijski plan za 2017. i 2018. godinu
Točka 4.
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA:
A) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU
B) PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Branko Benkoivć – predsjednik ZŠUGO
Predsjednik ZŠUGO Branko Benković pojasnio je točku dnevnog reda.
Rasprava: Dino Šekerović je zamolio da mu se pojasni raspodjela financijskih sredstava klubovima po
postotcima. Zanima ga koji su kriteriji po kojima su doneseni postotci.
Branko Benković je odgovorio da je ovo vrlo zanimljiva tematika. Da bi se razumjela mora se
pogledati shema većih gradova. Tamo je točno raspoređeno na vrhunske sportaše, sportaše
prve kategorije, druge do šeste kategorije. Kada bi išli po tim kriterijima onda na žalost naš
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najjači i najbrojniji klub NK „Zrinski“ bi dobio manje sredstava od ženskog KK „Kupa“ koji ima
sportašicu koja je bila prvakinja svijeta. Po tome ispada nelogično da se sredstva dijele na
način da se isključivo ide kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora i to je jedan od problema.
Zato nema kriterija. Zato postoji Skupština i na temelju dogovora pokušavamo sredstva koja
imamo realno raspodijeliti. S time se slažu svi klubovi a on kao predsjednik mora poštivati
odluke i želje svih klubova da bi sve bilo što realnije i da svi mogu funkcionirati.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se: a) Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
b)Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu
Branko Benković napustio sjednicu u 08,42 sati.
Točka 5.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU
KOMUNALNOG OZALJ D.O.O. ZA 2016. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Zlatko Gojmerac – direktor Komunalnog Ozalj d.o.o.
Zlatko Gojmerac pojasnio je točku dnevnog reda. Kazao je da je izvješće u dostavljenim
materijalima. Dosta je iscrpno napravljeno gdje se nalaze svi relevantni podaci o poslovanju.
Prošla godina je završila sa gubitkom od 200.000,00 kuna. Postoji jedan kontinuirani problem
a to su visoki troškovi amortizacije. Za prošlu godinu je karakteristično to da su započeli dvije
investicije. To je izgradnja vodovoda za područje Žumberka i drugi dio projekta rekonstrukcija
cjevovoda od izvorišta Opara do vodospreme Vuksani. Jednim dijelom rekonstrukcija
cjevovoda uz Karlovačku cestu od Ozlja prema Slapnu. Oba projekta su u završnoj fazi.
Rasprava: Miroslav Cigić je kazao da bi se u ime kluba vijećnika GO HDZ Ozalj osvrnuo na izvješće
Komunalnog Ozalj. Kazao je da prošle godine NO nije prihvatio financijski plan Komunalnog
Ozalj, te da je direktoru rečeno da napravi rebalans, odnosno promjenu financijskog plana da
bude na nuli. Nadalje, NO je predlagao da se cijena vode od 10 % ne povećava, međutim
Skupština je u lipnju donijela odluku da se cijena vode poveća. Na sljedećoj sjednici NO u
listopadu, NO je saznao za povećanje cijene i mišljenja su da se ovakav financijski izvještaj ne
može prihvatiti. Uputio je pitanje gospodinu Gojmercu. Zašto je razlog povećanja cijene vode
10% ako je uvjet bio da ako pročistač prijeđe u vlasništvo Komunalnog da se iz tog razloga
poveća cijena vode, a pročistač je još uvijek u vlasništvu Grada.
Zlatko Gojmerac je odgovorio na pitanje. Što se tiče uređaja za pročišćavanje, to nije bio uvjet
za korekciju cijena. On je samo upozorio da će pročistač dovesti do povećanja jednog dana kad
ga preuzme Komunalno Ozalj. Ovdje se govori o povećanju cijena u prošloj godini. On je to
predlagao i na NO i na Skupštini. Podsjeća da se NO nije složio s time ali je zaključak bio na
toj sjednici da se odluka prepusti Skupštini. Skupština je prihvatila prijedlog o korekciji
cijena. Korekcija cijena je napravljena tako da bi dovela do pozitivnog poslovanja pod uvjetom
da se cijene primjenjuju kroz cijelu godinu. Međutim, s obzirom da su usvojene u lipnju a da
je bio dogovor gradonačelnice Grada Ozlja i načelnika Općine Žakanje da se zbog izbora
njihova primjena prolongira do 01.10. jer su u međuvremenu bili i državni izbori pa da ne
utječe na izborne rezultate ili ne bude tema predizbornih kampanja, primjena je počela sa
01.10. Što se tiče financijskog plana u početku je predložio realan plan da bi na kraju bio
zaključak NO da se plan korigira i napravi takav da ne bude gubitka, odnosno da nije logično
da već planom predviđamo gubitak. Zbog tih razloga se neke troškove drastično u planu
smanjilo. Tada je upozorio sve članove NO da to nije realno i da se neće moći realizirati takav
plan.
Stjepan Basar se javio za riječ potaknut ovom raspravom. Kada je na Skupštini povećavana
cijena vode, Skupština nije bila upoznata sa stavom Nadzornog odbora. Na slijedećoj sjednici
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NO nije upoznat o donošenju odluke o povećanju cijene vode, već su članovi NO slučajno
doznali kroz neformalan razgovor da se to dogodilo i da će primjena biti od 01.10. Ako se
direktor već bavi i političkim problemima pa tempira stvari na ruku vladajućih u Gradu Ozlju
bespredmetno je to uopće spominjati. Inače da on radi u tom smjeru da trenutnom
obnašatelju vlasti u Gradu Ozlju onda bi sve projekte koji su bili u tijeku završio na vrijeme i
na način na koji je to predviđeno procedurom a ne bi radio neke stvari koje su kontra prakse
koju drugi investitori provode. Povećanje cijene vode je trebalo dovesti do toga da ne bude
minus u Komunalnom poduzeću. Prezentirao se nerealan financijski plan. Tražili su da
direktor iskoristi unutarnje rezerve na nekim strukturnim promjenama u firmi.
Zlatko Gojmerac je kazao da će projekti biti završeni u roku i na vrijeme. Rok za izvršenje
svih projekata je produžen do kraja rujna ove godine. U roku će završiti sve aktivnosti, radovi
su već završeni, na vrijeme će se ishoditi uporabnu dozvolu i sve ostalo što je potrebno. Sa te
strane neće biti nikakvog kašnjenja.
Gradonačelnica je kazala da je Skupština raspravljajući o povećanju cijene vode rukovodila se
time da nad menadžmentom Komunalnog poduzeća postoji nadzorno tijelo, Vijeće za vodne
usluge koje prati poslovanje tvrtke, odnosno samu cijenu pitke vode. Kako je bilo potpuno
jasno ako su iscrpljene sve unutarnje rezerve za smanjenje troškova da se pozitivan rezultat
tvrtke ne može realizirati bez povećanja cijene onda je Skupština to i prihvatila. Što je vidljivo
iz izvješća svi trendovi pokazuju da se gubitak prepolovio i izvjesno je da će u 2017. godini
doći do pozitivnog rezultata. Da li postoje neke druge rezerve ne zna. Ono što nam i dalje
ostaje vezano uz investicije to je pitanje unosa vrijednosti investicije u tvrtku. Na koji način će
se vrijednost te investicije unijeti u tvrtku nije riješeno zbog neslaganja i nesuradnje sa
Općinom Žakanje koja je drugi suvlasnik. I to je rješiv problem uz novi sastav u Županiji.
Usvajanje: 4 ZA, 1 SUZDRŽAN, 9 PROTIV
Zaključak: Donosi se Zaključak o neprihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju
KOMUNALNOG OZALJ d.o.o. za 2016. godinu
Točka 6.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS DJECE U DJEČJI
VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Novosel – ravnateljica DV Zvončić Ozalj
Kraće uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica Vesna Novosel.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upis djece u Dječji vrtić
Zvončić Ozalj za pedagošku 2017./2018. godinu
Točka 7.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
USTROJU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Novosel – ravnateljica DV Zvončić Ozalj
Kraće uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica Vesna Novosel.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića
Zvončić Ozalj
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Točka 8.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA STATUT,
POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je rekao da se sastao Odbor za izbor i imenovanje koji predlaže Gradskom
vijeću slijedeće osobe u Odbor za statut, Poslovnik i nomativnu djelatnost:
1. Nada Diković – za predsjednicu
2. Hrvoje Zoretić – za člana
3. Željko Juriša - za člana
4. Dane Ugarković – za člana,
5. Josip Žapčić – za člana.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.
Točka 9.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je rekao da se sastao Odbor za izbor i imenovanje koji predlaže Gradskom
vijeću slijedeće osobe u Odbor za proračun i financije:
1. Boris Guštin – za predsjednika
2. Branko Zoretić – za člana
3. Irena Šimunić - za članicu
4. Igor Kalčić – za člana,
5. Alenka Crljenica – za članicu
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije
Točka 10.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je rekao da se sastao Odbor za izbor i imenovanje koji predlaže Gradskom
vijeću slijedeće osobe u Odbor za komunalne djelatnosti i imovinu:
1. Katarina Guštin – za predsjednicu,
2. Alen Vrbetić – za člana,
3. Kristina Bakin–Mlačak - za članicu,
4. Nikola Rađenović – za člana,
5. Alen Vladić – za člana.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti i
Imovinu
Točka 11.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
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Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je rekao da se sastao Odbor za izbor i imenovanje koji predlaže Gradskom
vijeću slijedeće osobe u Odbor za poljoprivredu i šumarstvo:
1. Jasminka Tkalac – za predsjednicu,
2. Marijan Cabor – za člana,
3. Marinko Guštin - za člana,
4. Darko Marković – za člana,
5. Krunoslav Fember – za člana
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za poljoprivredu i
šumarstvo.
Točka 12.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je rekao da se sastao Odbor za izbor i imenovanje koji predlaže Gradskom
vijeću slijedeće osobe u Odbor za društvene djelatnosti:
1. Marina Mihalić – za predsjednicu,
2. Mirjana Kristanić – za članicu,
3. Dino Šekerović - za člana,
4. Martina Bogović – za članicu,
5. Josip Stupić – za člana.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti.
Točka 13.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je rekao da se sastao Odbor za izbor i imenovanje koji predlaže Gradskom
vijeću slijedeće osobe u Odbor za turizam:
1. Stjepan Bezjak – za predsjednika,
2. Gordana Basar – za članicu,
3. Snježana Kovač - za članicu,
4. Ivana Tomak Marković– za članicu,
5. Elvis Šoštar – za člana.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za turizam.
Točka 14.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Miroslav Cigić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miroslav Cigić je rekao da se sastao Odbor za izbor i imenovanje koji predlaže Gradskom
vijeću slijedeće osobe u Odbor za branitelje Domovinskog rata:
1. Ivica Glöckner – za predsjednika,
2. Mijo Kirinčić – za člana,
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3. Zlatko Valčić - za člana,
4. Darko Fudurić – za člana,
5. Robert Lukač – za člana.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova Odbora za branitelje Domovinskog
rata
Ivica Benković je kazao da je rečeno da će pozicija i partneri imati tri osobe u odborima a
opozicija po dvije osobe i toga bi se trebali pridržavati. Ovakva trenutna podjela nije korektna.
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da su svi poslali prijedloge Odboru za izbor i
imenovanje koji odlučuje tko će biti u kojem Odboru. HDZ kao vladajuća stranka koja ima
sedam vijećnika logično je da ima većinu u svakom odboru, tj. tri člana. Ostala je koalicija
SDP-HNS-HSU i dvije nezavisne liste. To je pet stranaka koje moraju dijeliti preostala dva
mjesta. Članovi Odbora za izbor i imenovanje su jednoglasno donijeli ovakve prijedloge.
Gradonačelnica je kazala da se radna tijela vijeća formiraju zbog određenih zadataka i
poslova od interesa za vijeće. Citirala je čl. 28. Poslovnika, prema kojem predsjednike i ostale
članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz redova vijećnika, znanstvenih, stručnih
i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području Grada po načelu
stručnosti, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, a uz prethodni poziv političkim
strankama. Cilj radnih tijela je da budu korisna i stručna, odnosno da budu doprinos radu
gradskog vijeća i boljitku zajednice.
Točka 15.
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) jednostavna nabava odnosi se na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih
natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, radova procijenjene vrijednosti
manje od 500.000,00 kuna, a pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje
naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene
elektroničkih sredstava komunikacije. Naručitelj je obvezan navedeni opći akt te sve njegove
kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama. Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta je, vezano za primjenu čl. 15. st. 2. ZJN dalo mišljenje da navedeni opći
akt za jednostavnu nabavu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne
samouprave. U odnosu na važeći Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna
nabava) (SGGO 2/16) izmijenjena je terminologija na način da se koristi novi zakonski termin
''jednostavna'' umjesto ''bagatelna'' nabava, a osim kriterija za odabir najniže ponuđene cijene,
dodana je i ekonomski najpovoljnija ponuda. Radi usklađivanja sa važećim zakonskim
odredbama, a sukladno mišljenju Ministarstva gospodarstva, predlaže se Gradskom vijeću
usvajanje Pravilnika kao u prijedlogu.
Rasprava: Kristina Bakin-Mlačak je postavila pitanje koje se odnosi na čl.9. st.3.st.4. „Poziv za dostavu
ponuda MOŽE sadržavati……“ da li je to tiskarska greška. Kazala je da bi bilo ispravnije „Poziv
za dostavu ponuda ĆE sadržavati…“
Smatra da pri donošenju ovog Pravilnika treba urediti tzv. dodatna jamstva kod ugovaranja i
izvršenja nabave a isto tako smanjuju se moguće poteškoće u realizaciji nabave ali i mogući
troškovi. Smatra da takvom formulacijom barem u formalnom pogledu grad bi pokazao da se
rukovodi načelom najbolje vrijednosti za uložen novac, odnosno pažnjom dobrog gospodara.
U čl. 17. i dalje se spominje izraz bagatelna nabava ali to je očito copy – paste verzija pa bi i to
trebalo ispraviti.
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Lidija Bošnjak je odgovorila vezano za čl. 9. Poziv za dostavu ponuda MOŽE sadržavati neke
elemente. Ono što je bitno kod jednostavne nabave, a nekad bagatelne, da se mi ne moramo
strogo pridržavati svega onoga što je navedeno u Zakonu o javnoj nabavi. Mi možemo, ali ne
moramo koristiti neke od elemenata koji se traže u dokumentaciji za nadmetanje koje
propisuje Zakon o javnoj nabavi. Sami naziv govori jednostavna nabava. U članku 17. je
tiskarska pogreška „bagatelna nabava“ i biti će ispravljeno.
Kristina Bakin Mlačak je kazala da se ne slaže sa pročelnicom Bošnjak da je upravo ovaj
Pravilnik o jednostavnoj nabavi zapravo skraćenje odnosno pojednostavnjenje postupka javne
nabave koja je i onako komplicirana. I dalje smatra da bi Grad Ozalj tijekom donošenja ovog
Pravilnika da zaštiti sebe, da dobije najbolju vrijednost za uloženi novac ipak trebao staviti
formulaciju „ĆE“ a onda ostaje gradu na izbor da li će staviti ili neće određene zahtjeve s time
da kod razloga za isključenje ponuda apsolutno radi sebe uvijek bi stavila one obvezne razloge
koje zakon omogućuje.
Usvajanje: 10 ZA, 4 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Točka 16.
ODLUKA O ODREĐIVANJU PLAĆE I DRUGIH PRAVA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA
GRADONAČELNIKA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.
Člankom 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) propisano
je da gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučuju će hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno, o čemu su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest, jer se u suprotnom smatra da dužnost obavljaju volonterski.
Osnovna mjerila za određivanje plaće dužnosnika određena su posebnim zakonom, Zakonom
o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10., u
daljnjem tekst: Zakon). Člankom 3. Zakona propisano je da osnovicu i koeficijente za obračun
plaće gradonačelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog
gradonačelnika.
Člankom 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određeno je da
dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava
im se u staž osiguranja. Plaća gradonačelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od
3.001 do 10.000 stanovnika, bez uvećanja za radni staž, ne smiju se odrediti u iznosu većem
od umnoška koeficijenta 4,55 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema
propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. Koeficijenti za obračun
plaće zamjenika gradonačelnika mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta gradonačelnika čiji
su zamjenici. Plaću gradonačelnika i njihovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice
za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za
20%. (čl. 2. Zakona). Člankom 7. također je propisano da pojedinačna rješenja o visini plaće
gradonačelnika i njihovih zamjenika, utvrđene prema odredbama ovoga Zakona, donosi
pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove u jedinici lokalne i područne
(regionalne) samouprave Protiv rješenja pročelnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja. Radi usklađivanja sa
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te s odredbama Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) važeća Odluka o osnovici i koeficijentima za
određivanje plaće gradonačelniku/ci i zamjeniku/ci gradonačelnika/ce Grada Ozlja (''Službeni
glasnik'' Grada Ozlja 3/10) dopunjena je odredbama kojima se definiraju ostala prava koja
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ostvaruju dužnosnici koji obavljaju dužnost profesionalno (troškovi prijevoza, dnevnica i
drugih troškova vezanih za službeno putovanje), u skladu s Uredbom o izdacima za službena
putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne
troškove (NN 50/1992) i Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za
korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 8/2006), te ostalim pravima
sukladno aktima Grada (pravo na korištenje službenog automobila, mobitela), a sve sukladno
uputi o postupanju u svezi s pravima dužnosnika Ministarstva uprave – Uprave za politički
sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu samoupravu od 10. lipnja 2015. godine.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke kao u
prijedlogu. Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak:

Donosi se Odluka o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i
Zamjenika Gradonačelnika Grada Ozlja

Točka 17.
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD I DRUGIM PRAVIMA GRADONAČELNIKA I
ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA OZLJA KOJI DUŽNOST OBAVLJAJU
VOLONTERSKI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.
Gospodin Stjepan Basar podnio je u pismenom obliku i u roku obavijest da će dužnost
zamjenika gradonačelnice obnašati volonterski.
Člankom 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) propisano
je da gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučuju će hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno, o čemu su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest, jer se u suprotnom smatra da dužnost obavljaju volonterski.
Dužnosnici koji dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad, a sukladno čl.
90a osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za njihov rad određuju se
posebnim zakonom. Člankom 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10) propisano je da naknade za rad gradonačelnika i
njihovih zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše
do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost
obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće, a odluku o visini naknade za rad donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 7. također
je propisano da pojedinačna rješenja o utvđivanju naknade za rad gradonačelnika i njihovih
zamjenika, utvrđene prema odredbama ovoga Zakona, donosi pročelnik upravnog tijela
nadležnog za kadrovske poslove u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave Protiv
rješenja pročelnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30
dana od dana dostave tog rješenja.
Pored određivanja visine naknade za rad Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika koji
dužnost obavljaju volonterski, predlaže se raniju Odluku dopuniti definiranjem ostalih prava
koja ostvaruju dužnosnici koji obavljaju dužnost volonterski (troškova prijevoza, dnevnica i
drugih troškova vezanih za službeno putovanje), te ostalim pravima sukladno aktima Grada
(pravo na korištenje službenog automobila, mobitela), a sve sukladno uputi o postupanju u
svezi s pravima dužnosnika Ministarstva uprave – Uprave za politički sustav, državnu upravu
te lokalnu i područnu samoupravu od 10. lipnja 2015. godine. Radi usklađivanja sa
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te s odredbama Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja
usvajanje Odluke kao u prijedlogu.
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Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika
i Zamjenika gradonačelnika Grada Ozlja koji dužnost obavljaju volonterski
Točka 18.
ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA I ČLANOVA
RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.
Člankom 31. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine''
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
propisano da član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, a st.
2. da član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog
tijela.
Člankom 2. važeće Odluke o naknadama troškova za rad članovima-članicama Gradskog
vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 7/05,
2/06) propisano je da pravo na naknadu imaju članovi Gradskog vijeća, Gradskog
poglavarstva, te njihovih radnih tijela koji dužnost ne obnašaju profesionalno.
Člankom 4. predviđeno je da predsjednik Gradskog vijeća i zamjenik gradonačelnice imaju
pravo na paušalni mjesečni iznos od 1.000,00 kuna, a zamjenici predsjednika Gradskog vijeća
na mjesečni paušalni iznos od 500,00 kuna.
Odredbom članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 109/07), koji je stupio na snagu 15. travnja
2009., u stavku 1. riječ: ‘’Poglavarstvo’’ zamijenjena je riječima: ‘’Općinski načelnik,
gradonačelnik, odnosno župan’’.
S obzirom na izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prema kojima
ne postoje gradska poglavarstva, a prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji
obavljaju dužnost volonterski regulirana su posebnim aktima, radi usklađenja s Zakonom o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja
usvajanje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o visini naknade članovima Gradskog vijeća Grada Ozlja i
članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Ozlja
Točka 19.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
„IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA U GOSPODARSKO – PROIZVODNOJ
ZONI LUG“ NA OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „RAZVOJ
INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA“
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.
Na navedeni Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Razvoj infrastrukture
poduzetničkih zona'', Grad Ozalj prijavljuje projektni prijedlog ''Izgradnja i rekonstrukcija
prometnica u Gospodarsko-proizvodnoj zoni Lug''.
Prva faza rekonstrukcije prometnice počinje na križanju ceste s cestom Ozalj – Trg (ŽC 3144),
a završava na kraju postojećeg asfaltiranog dijela ukupne duljine od 711,50 m. Druga faza
izgradnje izvodi se na postojećem neuređenom zemljano travnom poljskom putu. U sklopu
druge faze izvest će se i željezničko cestovni prijelaz u razini preko željezničke pruge Karlovac
– Bubnjarci. Ukupna duljina zahvata druge faze je 398,00 m.
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Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Zaključka o davanju
suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga ''Izgradnja i rekonstrukcija prometnica u
Gospodarsko-proizvodnoj zoni Lug''.
Rasprava: Ivica Benković je predložio da bi pri izgradnji i rekonstrukciji prometnice u Gospodarskoproizvodnoj zoni Lug najprije radio fazu broj 2. (prijelaz preko željezničke pruge) do postojeća
tri poduzeća Flamiffer, Ilsad i Komunalno Ozalj a kad se to izgradi da se krene u
rekonstrukciju postojeće prometnice od skretanja iz Trške ceste prema Komunalnom Ozalj.
Gradonačelnica je pojasnila da tražimo donošenje ove Odluke da bi se mogli javiti na otvoreni
natječaj. Izgradnja je podijeljena na faze. Na gradu je kojim tempom i kojim redoslijedom će
prijavljivati faze. Naravno da je faza broj dva ta koja će ići prva u realizaciju. Ona se slučajno
zove dva. Ne zato jer je planirano da bude druga po redu u izvođenju nego jednostavno zato jer
smo s jedne strane morali krenuti. Faza 2 će i kad se dobiju sredstva ići prva u realizaciju
upravo zato jer je potreba zone takva da se što prije riješi problem prolaska kroz cijeli grad za
tri tvrtke i buduće koje trebaju u zoni nastati. Problemi oko vodova postojećih i koji će
otežavati i smetati, za sve su to tehnički problemi koji će se rješavati. Cijela ova sjednica je na
neki način isforsirana upravo zato da se donese ova Odluka kako bi se mogli javiti na natječaj.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga
„Izgradnja i rekonstrukcija prometnica u gospodarsko – proizvodnoj zoni
Lug“ na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj
infrastrukture poduzetničkih zona“
Predsjednik Gradskog vijeća ispričao se nazočnim županijskim vijećnicima jer ih nije
pozdravio na početku rada sjednice. Ovim putem im je čestitao i zaželio da budu konstruktivni
i da promoviraju što više naš Ozalj.
Gradonačelnica je upoznala vijećnike sa dopisom Udruge gradova koja od mjeseca rujna
ponovno pokreće organizaciju jednodnevne obuke vijećnika gradskih vijeća. Sudjelovanje na
obuci je besplatno, obuka će se održati subotom u prostoru gradske vijećnice grada Ozlja, a o
dogovorenom datumu i terminu vijećnici će biti pravodobno obaviješteni.
Budući je dnevni red iscrpljen, rad sjednice završen je u 09,55 sati.
KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2133/05-01-17-2
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

______________________________
Erna Kranjčec

_____________________________
Branko Zoretić, mag.oec
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