REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/05
URBROJ: 2133/05-01-15-1
Ozalj, 07. rujna 2015.g.
Na temelju članka 35. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik”Grada Ozlja broj
7/13- pročišćeni tekst),
S A Z I V A M
18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja
za dan 15. rujna 2015. g. (utorak) u 16,00 sati
koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja, Kurilovac 1
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RED

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. god.
Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. god.
II. izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2015. god.
Odluka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. god.
7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2015. god.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u
2015. god.
9. Odluka o izmjeni i dopuni na Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. god.
10.II. izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu – Gradska Knjižnica i
čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
11.II. izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu – Zavičajni muzej Ozalj
12.Dječji vrtić Zvončić Ozalj:
a) Godišnje izvješće o radu za pedagošku god. 2014./15.god.
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku 2015./16. god.
c) Kurikulum Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku 2015./16. god.
13.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje
sredstava za zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa
predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju

14. Zaključak o osnivanju svojstva javnog dobra na kč.br. 4269/3 i kč.br. 4269/5
k.o. Prekrižje
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Grada Ozlja
16. Rješenje o imenovanju Lidije Bošnjak kao predstavnice Grada Ozlja u LAG Vallis
Colapis (konvalidacija odluke donesene na telefonskoj 16. sjednici Gradskog
vijeća dana 28. travnja 2015.)
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Grada Ozlja (konvalidacija odluke donesene na
telefonskoj 16. sjednici Gradskog vijeća dana 28. travnja 2015.)
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Grada Ozlja
19. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za
2015. godinu
20. Odluka o isplati sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih
nepogoda
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koje
će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem koncesije, te
uvjeti i mjerila za prikupljanje ponuda
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti
koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem
ugovora, te utvrđivanja uvjeta i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog
natječaja
23. Izmjena Socijalnog programa Grada Ozlja za 2015. godinu
24. Zaključak o prijedlogu za kandidaturu za suce porotnike Županijskog suda u
Karlovcu

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Basar

