6. sjednica
GRADSKOG VIJEĆA
Grada Ozlja

Ozalj, 20. veljače 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2133/05-01-14-1
Ozalj,12. veljače 2014.g.
Na temelju članka 35. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik”Grada Ozlja broj 7/13pročišćeni tekst),
S A Z I V A M
6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja, za dan
20. veljače 2014. g. (četvrtak) u 16,00 sati
koja će se održati u Velikoj vijećnici Grada Ozlja, Kurilovac 1
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Aktualni sat,
Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća,
Dječji vrtić Zvončić-Financijsko izvješće za 2013.g.,
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj:
a) Izvješće o radu za 2013.g.,
b) Financijsko izvješće za 2013.g.,
c) Zaključak o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice,
5. Zavičajni muzej Ozalj:
a) Izvješće o radu za 2013.g.,
b) Financijsko izvješće za 2013.g.,
6. Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska:
a) -Izvješće o radu za 2013.g.
b) Financijsko izvješće za 2013.g.,
7. Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje 23.svibnja do 31.prosinca 2013.god i
Upravnih odjela za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2013.g.,
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.,
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013.g.,
10. Odluke o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja:
a) Pogrebnim društvima,
b) AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj
11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013.g.,
12. Odluka o zaduživanju Grada Ozlja,

13.

a) Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora,
b) Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje
izbora za vijeća mjesnih odbora,
14. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ozlja,
15. a)Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za
2013.g.,
b) Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Karlovačke
županije,
16. Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Ozlja i Škrak Sande u k.o. Ozalj
17. Informacija o Projektu „Ozalj-Europska kolijevka akvarela“

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Basar

Točka 1.
AKTUALNI SAT

Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA PETE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj:
Prijedlog zaključka:

Predsjednik Gradskog vijeća
Usvaja se Zapisnik sa pete sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 12. prosinca 2013. godine s početkom u 9,00 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica Benković, Josip Broz, Ivan
Čupor, Boris Guštin, Mirjana Marković, Dubravka Sučec,
Jasminka Tkalac, Biserka Vranić, Branko Zoretić, Josip Žapčić
ODSUTNI: Ivana Tomak Marković, Zlatko Starešinčić, Irena Šimunić
NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić,
- Zamjenica gradonačelnice Grada Ozlja, Nada Diković, dr.vet.med,
- Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Irena Goršić,
- Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i komunalne poslove, Jasna Panijan,
- Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Mirjana Vidiček,
- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o.
- Zdenka Stupić – Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
- Silvija Huljina – ravnateljica Zavičajnog muzeja Ozalj
- Đurđica Rožić - ravnateljica Dječjeg vrtića i jaslica Zvončić
- predstavnici sredstava javnog informiranja,
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 09,03 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Stjepan Basar, predsjednik Gradskog
vijeća. Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 12 vijećnika, te da sjednica
može započeti.
Na usvajanje se daje slijedeći
DNEVNI RED
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća,
3. a) Odluka o podjeli Komunalno Ozalj d.o.o.
b) Odluka o osnivanju trgovačkog društva AZELIJA EKO d.o.o.,
4. Dječji vrtić „Zvončić“ Ozalj:
a) Financijski plan za 2014. s projekcijom za 2015.-2016. god.,
b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
5. Zavičajni muzej Ozalj:
Financijski plan za 2014. s projekcijom za 2015.-2016.god.,
6. Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj:
Financijski plan za 2014. s projekcijom za 2015.-2016. god.,
7. Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinski Ozalj:
a) Financijski plan za 2013. god.,
b) Financijski plan za 2014. god. s projekcijom za 2015.-2016. god.,
c) Zaključak o primanju na znanje imenovanja članova Upravnog vijeća
d) Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta,
8. Proračun Grada Ozlja za 2014. god. s projekcijama za 2015. i 2016. godinu,
9. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu,
10. Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. god.,
11. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini,
12. Program javnih potreba u vatrogastvu za 2014. godinu,
13. Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,
14. Program javnih potreba u športu za 2014. godinu,
15. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. godinu,
16. Socijalni program Grada Ozlja za 2014. godinu,
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17. Odluka o utrošku sredstava od prodaje, zakupa, davanja na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i sredstava naknade koja
se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini,
18. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini,
19. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za
2014. godinu,
20. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2014. godinu,
21. Odluka o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području Grada Ozlja,
22. Odluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Ozlja,
23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova komunalne
djelatnosti održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima,
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
25. a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ozlja u 2014. god.,
b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Ozlja u 2014. godini,
26. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Ozlja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
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.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Mirjana Marković je pozdravila nazočne i upitala da li je moguće da se ubuduće sjednice
Gradskog vijeća odvijaju u popodnevnim satima, zbog odsutnosti nekih vijećnika iz razloga
što ne mogu izaći sa posla.
Ivica Benković pozdravio je nazočne, te kazao predsjedniku gradskog vijeća da mu je
neobično drago što su došli na vlast jer da nisu, ne bi znali kako je lako napraviti sjednicu s
ovako dobrim dnevnim redom aludirajući pri tome na obiman dnevni red od 26 točaka.
Kazao je da je zadovoljan predloženim proračunom jer je on plagijat onoga onoga iz njihove
vlasti. To je i normalno jer on može biti samo takav kakav je objektivno. Kazao je da su mu
godinama prigovarali da sportu treba dati više novca, a upravo sada mu je dato manje.
Kazao je da je nogostup ispred ustanova na Trgu braće Radić u jako lošem stanju i trebalo
bi se pristupiti obnovi istog, te je zatražio da se iznađe novac za tu investiciju. Uputio
pitanje gradonačelnici vezano za sječu ruža penjačica koje rastu na spomenutoj lokaciji. Da
li je to bilo u inat prethodnoj gradonačelnici koja ih je dala posaditi ili je razlog neki drugi.
Gordana Lipšinić pozdravila nazočne. Zahvalila je na prijedlogu za popodnevni termin
održavanja sjednica, te je kazala da je već dogovoreno je da će se sjednice Gradskog vijeća
ubuduće održavati u popodnevnim satima i to već od slijedeće godine. Kazala je da je ona
osobno dala nalog da se uklone ruže penjačice na Trgu braće Radić. Naime, tvrtka Zelenilo i
Šumarski institut Jastrebarsko bili su mišljenja da se ruže uklone iz razloga jer su
podivljale. U proljeće na toj lokaciji na stupove javne rasvjete vješaju se lončanice, a na
zelenoj površini do toga imamo stabla forzicije. Po njihovom mišljenju ruže su bile višak, a
uklanjanje ruža nema nikakve veze sa prethodnom konstatacijom.
Stjepan Basar je pokrenuo raspravu oko održavanja javne rasvjete. Kazao je da na terenu
ima dosta pritužbi na izvršavanje ove koncesije. Prijedlog je da se sa ove sjednice vijeća
pošalje poruka koncesionaru da popravi kalitetu. Činjenica je da lampe ne svijetle i to je
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nakarada za grad, stručne službe grada i ljude koji upravljaju gradom. Do slijedeće sjednice
treba pokušati srediti stvari. Nedovoljno se ažurno radi.
Gordana Lipšinić je kazala da je problem javne rasvjete u zadnje vrijeme velik. Sistem
javne rasvjete je u jako lošem stanju. Silni popravci ukazuju na jedno, a to je da se mora
razmišljati o ozbiljnom rješenju. Kazala je da je bio sastanak jedne radne grupe gdje su
pozvani stručnjaci. Čeka se nalaz stanja i prijedlog kako dalje. Svjesni smo da to treba
popraviti, a prema koncesionaru bi trebali biti malo zahtjevniji. Do trajnog rješenja ova
situacija bi se trebala popraviti.
S obzirom da više nitko nije uzeo učešće u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća zaključio
je raspravu po aktualnom satu.
Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Biserka Vranić je zatražila je da se u zapisniku u nazočnima izbriše Ivana Tomak Marković
jer nije bila na sjednici, te na strani 8. u točki 6. nije navedeno da se je dva puta izglasavao
proračun.
Usvajanje:
Zaključak:

8 ZA, 3 PROTIV, 1 SUZDRZAN
Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja

Točka 3.
A) ODLUKA O PODJELI KOMUNALNO OZALJ D.O.O.,
B) ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA AZELIJA EKO D.O.O.
Predlagatelj: Komunalno Ozalj d.o.o.
Izvjestitelj: Zlatko Gojmerac - direktor
Zlatko Gojmerac je ukratko pojasnio točku dnevnog reda. Kazao je da je Zakonom o
izmjenama Zakona o vodama propisano da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati
druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno ustupljene djelatnosti
gradnje i/ili održavanja građevina oborinske odvodnje s javnih površina. Pravni status i
predmet poslovanja isporučitelj vodnih usluga mora uskladiti sa zakonom najkasnije do
31.12.2013. godine. Ako se ne postupi sukladno navedenoj odredbi, neće se iz Državnog
proračuna, naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, moći sufinancirati
projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih građevina. Nakon što
je Skupština Komunalnog na svojoj sjednici donijela Odluku o pokretanju statusnih
promjena Društva Komunalno Ozalj d.o.o. po modelu odvajanje s osnivanjem novog
društva, na način da u predmetu poslovanja Komunalnog d.o.o. Ozalj ostane djelatnost
javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a ostale komunalne djelatnosti će se prenijeti u
novoosnovano društvo AZELIJA EKO d.o.o., potrebno je donijeti Odluku o podjeli
Komunalnog d.o.o. i osnivanju novog trgovačkog društva AZELIJA EKO d.o.o..Osnivač
novog društva je Komunalno d.o.o. kao trgovačko društvo u kojem Grad Ozalj ima 60%
udjela, a Općina Žakanje 40%.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 glasova ZA
a) Donosi se Odluka o podjeli Komunalno Ozalj d.o.o.,
b) Donosi se Odluka o osnivanju trgovačkog društva AZELIJA EKO d.o.o.
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Zlatko Gojmerac napustio sjednicu u 09,27 sati.
Točka 4.
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
A) FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. S PROJEKCIJOM ZA 2015. -2016.G.,
B) ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU
Predlagatelj: Dječji vrtić
Izvjestitelj: Đurđica Rožić – ravnateljica Dječjeg vrtića
Đurđica Rožić podnijela je izvješće o financijskom planu za 2014.god., s projekcijama za
2015. i 2016. godinu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 glasova ZA
Donosi se:

a) Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana za 2014. s
projekcijom za 2015. -2016.g.,
b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

Đurđica Roćić napustila sjednicu u 09,32 sati.
Točka 5.
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ- FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.
S PROJEKCIJOM ZA 2015.-2016.G
Predlagatelj: Zavičajni muzej
Izvjestitelj: Silvija Huljina - ravnateljica
Silvija Huljina ukratko je obrazložila točku dnevnog reda. Prihodi Zavičajnog muzeja Ozalj
za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 756.000,00 kn što u odnosu na 2013. godinu
predstavlja povećanje od 38,97%. U 2015. prihodi proračuna projicirani su u odnosu na
2014. sa umanjenjem od 34,79% i iznose 493.000,00 kn. U 2016. godini prihodi proračuna
projicirani su u odnosu na 2014. sa umanjenjem od 33,20% i iznose 505.000,00 kn.
Rashodi Zavičajnog muzeja Ozalj za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 756.000,00 kn
što u odnosu na 2013. godinu predstavlja povećanje od 41,00%. U 2015. rashodi ustanove
projicirani su u iznosu od 493.000,00 kn i za 34,79% su manji od planiranih rashoda za
2014. godinu, a u 2016. godini rashodi ustanove projicirani su u iznosu od 505.000,00 kn i
za 33,20% su manji od planiranih rashoda za 2014. godinu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 glasova ZA
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana za 2014. s projekcijom
za 2015. i 2016.godinu.
Točka 6.
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ:
- FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. S PROJEKCIJOM ZA 2015.-2016.GODINU
Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
Izvjestitelj: Zdenka Stupić - ravnateljica
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Zdenka Stupić je podnijela izvješće po točki dnevnog reda. Prihodi Gradske knjižnice i
čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 395.000,00 kn
što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanjenje za 9,19%. U 2015. godini prihodi
proračuna projicirani su s povećanje od 6,17% i planiraju se u iznosu od 421.000,00 kn, a
u 2016. godini prihodi proračuna projicirani su također povećanjem u odnosu na 2014. od
6,62% i iznose 423.000,00 kn. Rashodi poslovanja u 2014. godini planiraju se u iznosu od
395.000,00 kn što u odnosu na 2013. godinu predstavlja smanjenje od 6,96%. U 2015.
godini rashodi ustanove projicirani su s povećanjem od 6,58% u iznosu od 421.000,00 kn,
a u 2016. godini rashodi ustanove projicirani su s povećanjem od 7,09% i iznose
423.000,00 kn.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 glasova ZA
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana za 2014. s projekcijom za 2015.
i 2016.g
Točka 7.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ:
A) FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.G.
B) FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.G. S PROJEKCIJOM ZA 2015.-2016.G.
C) ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IMENOVANJA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA,
D) SUGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Predlagatelj: Pučko otvoreno učilište
Izvjestitelj: Zdenka Stupić - ravnateljica
Zdenka Stupić pojasnila je točku dnevnog reda. Prihodi POU za 2013. Godinu planiraju se
od 4.000,00 kn. Plan prihoda za 2014. Godinu bazira se na namjeri aktiviranja djelatnosti
POU i opremanju prostorija za rad. Plan prihoda za 2015. Godinu bazira se na općim
prihodima, vlastitim prihodima, te prihodima od subjekata unutar općeg proračuna, što
uključuje i prihode za posebne namjene u svrhu opremanja POU. Rashodi POU za 2013.
Godinu planiraju se u iznosu od 4.000,00 kn. U 2014. Godini rashodi ustanove projicirani
su u iznosu od 42.000,00 kn radi planiranog povećanja aktivnosti i povećanja materijalnih
rashoda. U 2015. Godini rashodi ustanove projicirani su u iznosu od 132.000,00 kn što je
rezultat dodatnog pojačanja aktivnosti i zapošljavanja novog službenika u Ustanovi.
Pročelnica Irena Goršić je pojasnila točke c) i d). Da bi se ova izmjena napravila potrebna je
suglasnost Gradskog vijeća.
Rasprava: Usvajanje: 11 glasova ZA, 1 suzdržan po točkama a), b) i d).
a) Donosi se Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana za 2013.g.
b) Donosi se Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana za 2014.g. s projekcijom
za 2015.-2016.g.
c) Prima se na znanje imenovanje članova Upravnog vijeća,
d) Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta POU
Zdenka Stupić i Silvija Huljina u 09,48 sati napustile sjednicu
Josip Žabčić napustio sjednicu u 09,49 sati
Točka 8.
PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2015. i 2016.GODINU
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Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Josip Žabčić vratio se na sjednicu 09,52 sati.
Mirjana Vidiček je obrazložila točku dnevnog reda. Prihodi Proračuna Grada Ozlja za 2014.
Godinu planiraju se u iznosu od 14.796.000,00 kn što u odnosu na 2013. Godinu
predstavlja umanjenje od 19,28%. U 2015. Godini prihodi proračuna projicirani su s
rastom od 35,81% i iznose 20.095.000,00 kn, a u 2016. Godini prihodi proračuna
projicirani su s međugodišnjim rastom od 16,47% i iznose 23.404.000,00 kn. Znatno
uvećanje proračunskih prihoda u 2015. Godini posljedica je planiranja povrata sredstava
uloženih u realizaciju projekta izgradnje pročistača otpadnih voda iz IPARD programa, a
uvećanje prihoda u 2016. Godini posljedica je planiranja pomoći iz državnog proračuna te
donacija partnera za realizaciju projekata prijavljenih na natječaj Ministarstva turizma u
studenom 2013. Godine. Rashodi proračuna Grada Ozlja za 2014. Godinu planiraju se u
iznosu od 19.196.000,00 kn što u odnosu na 2013. Godinu predstavlja umanjenje od
11,18% odnosno umanjenje u iznosu od 2.416.499,78 kn. To je rezultat umanjenja
planiranih rashoda poslovanja za iznos od 377.499,78 kn, te rashoda za nabavu
nefinancijske imovine za iznos od 2.321.000,00 kn. U 2015. Godini rashodi proračuna
projicirani su s međugodišnjim padom od 19,28% i iznose 15.495.000,00 kn, a rashodi za
2016. Godinu projicirani su s međugodišnjim rastom od 50,20%, te iznose 23.274.000,00
kn.
Jasminka Tkalac napustila sjednicu u 09,58 sati, vratila se u 10,01 sati.
Rasprava:
Ivica Benković je kazao da je ovaj proračun plagijat bivše vlasti. Dvije trećine proračuna su
već zadane. Ured gradonačelnice ima povećanje za jednu trećinu. Predložio je amandman da
se iznađu sredstva u proračunu za uređenje nogostupa na Trgu braće Radić ispred javnih
službi.
Biserka Vranić. Kazala je da je uvidom u proračun vidljivo da je 70% proračuna već
određeno. Podržava projekte, izgradnju komunalne infrastrukture, pročistača otpadnih
voda, izgradnju cesta, izgradnju mrtvačnice u Loviću Prekriškom. Mišljenja je da je to
dovoljno investicija za jednu godinu, no nepotrebno i neozbiljno je izdvojiti 120.000,00 kn
za najam Starog grada, te naglasila da će se klubovi vijećnika SDP-a i HNS-a obratiti
medijima. Konstatirala je da se manje troši za kulturne udruge i manifestacije zajedno nego
za najam neadekvatnog prostora u Starom gradu. Kazala je da je ovo punjenje džepova
privatnih osoba novcem poreznih obveznika. Sve ostale aktivnosti u proračunu su realne.
Irena Goršić je pojasnila problem oko nogostupa na lokaciji Trg braće Radić. Kazala je da
se već par godina pregovara oko sufinanciranja i rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Taj
plato je suvlasništvo vlasnika stanova i poslovnih prostora.
Boris Guštin napustio sjednicu u 10,13 sati.
Gordana Lipšinić je kazala da će se krenuti u pregovaranje s vlasnicima prostora. Slaže se
da taj nogostup treba urediti. Prihvaća amandman g. Benkovića. Kazala je da je Proračun
u velikom postotku već određen. Što se tiče Starog grada kazala je da on biser koji treba
iskoristiti. Dobila je povjerenje građana i zagovarat će sve akcije započete oko starog grada.
Izjavila je da ne stoji konstatacija da novac ide u privatne džepove. Kazala je da ne želi
stvarati neprijatelje i da će s Družbom biti u dobrim odnosima kako i priliči.
Boris Guštin se vratio na sjednicu u 10,18 sati
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Biserka Vranić je htjela pojasniti suvlasništva određenih objekata u Ozlju. Kazala je da je
parcela Starog grada privatno vlasništvo, a parcela na kojoj je nogostup na Trgu braće
Radić suvlasništvo stanara i poslovnih prostora. Ne mozemo imati dvostruka mjerila. Kada
prijavljujemo na projekt park Starog grada to je onda naše, a kad se prijavljuje nogostup
onda to nije gradsko. Nije joj jasno što mi ustvari hoćemo. Napomenula je da se prijatelji
stječu bez novca, poštovanjem i ljubavlju. Kazala je da je ona jedina koja se zalagala za
dobru suradnju sa Družbom. Naglasila je da nije protiv kulture, naprotiv ali se daje
premalo novca za KUD-ove i manifestacije, dok se za najam praznog prostora u Starom
gradu daje previše.
Gordana Lipšinić je kazala da za razliku od bivše vlasti koja nije znala što će sa Starim
gradom, ona zna. Muzejski postav će biti svečano otvoren povodom dana grada 2014.
Godine. Kazala je da nije opterećena tko je što rekao o Družbi ali je dosadašnja vlast
odgovorna za jedno javno mijenje i opću percepciju. Sada je to promijenjeno i ovo što sad
činimo je ispravno i jedino dobro za ovaj grad.
Nada Diković je pozdravila nazočne. Ima potrebu reći nešto oko pločnika i starog grada.
Sjeća se što se govorilo i radilo oko ova dva predmeta. Nije bilo nikakve rasprave već je Dom
zdravlja kao suvlasnik poslovnog prostora dobio poštom jedan dopis o sufinanciranju
uređenja platoa. Što se tiče Starog grada bilo je upita oko slikanja za svadbene
svečanosti...i slično, ali je bilo odgovoreno da nema suradnje s DBHZ.
Biserka Vranić je kazala da je Grad Ozalj imao barem 4-5 sastanaka sa suvlasnicima
poslovnih prostora. Sve je evidentirano u arhivi grada. Uglavnom se odazivala samo
predstavnica iz Fine. Kazala je da želi da se vlasništva jednako tretiraju. Odbacuje
percepciju prema DBHZ. Zašto je negativna percepcija. Zato što nikad nisu naveli
konkretno što će raditi, kada, koliko novaca će uložiti i u što. Družba se nikada nije javno
očitovala o svojim aktivnostima u Ozlju. Za sve što je loše prezentirano ili je javnost tako
shvatila kriva je Družba.
Gordana Lipšinić je kazala da nije imala namjeru raditi promociju Starog grada ovdje na
sjednici, ali mora kazati da je sve što je zamišljeno i započeto napravljeno bez ikakvih
poteškoća te da prihvaća prijedlog Ivice Benkovića da se u prijedlogu proračuna smanji za
5.000,00 kn trošak na poziciji Ured gradonačelnika, a poveća za isti iznos Program
održavanja komunalne infrastrukture.
Usvajanje:

JEDNOGLASNO 12 glasova ZA

Donosi se Proračun Grada Ozlja za 2014.g. s projekcijama za 2015. i 2016.godinu.
Novinari „Trend radia“ napustili sjednicu u 10,39 sati
Točka 9.
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Mirjana Vidiček je pojasnila točku dnevnog reda.
Josip Žabčić napustio sjednicu u 10,41 sati, vratio se u10,42 sati
Rasprava: Usvajanje:

JEDNOGLASNO 12 glasova ZA
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Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu.
Točka 10.
PROGRAM IZGRADNJE GRAĐEVINA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2014.GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Biserka Vranić napustila sjednicu u 10,44 sati
Mirjana Vidiček pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: 11 glasova ZA
Donosi se Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u
2014.godini
Točka 11.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014.GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Mirjana Vidiček pojasnila točku dnevnog reda te da se Program povećava za 5.000,00 kuna
u odnosu na prijedlog u materijalima sukladno usvojenom Proračunu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 11 glasova ZA
Odluka: Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini
Točka 12.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU ZA 2014.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Biserka Vranić vratila se na sjednicu u 10,47 sati
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 glasova ZA
Donosi se Program javnih potreba u vatrogastvu za 2014.godinu
Točka 13.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Rasprava: Usvajanje: 11 glasova ZA, 1 protiv
Donosi se Program javnih potreba u kulturi za 2014.godinu
Točka 14.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2014.GODINU
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Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Branko Benković je zamolio da se poveća iznos za sport s obzirom su se se stavke malo
povećale.
Stjepan Basar se složio sa gospodinom Brankom Benkovićem da je osigurano premalo
sredstava za sport.
Rasprava: Usvajanje: 11 glasova ZA, 1 protiv
Donosi se Program javnih potreba u športu za 2014.godinu
Točka 15.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2014.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 glasova ZA
Donosi se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014.g
Točka 16.
SOCIJALNI PROGRAM GRADA OZLJA ZA 2014.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 12 glasova ZA
Donosi se Socijalni program Grada Ozlja za 2014.g
PAUZA: od 10 minuta u 10,54 sati.
Sjednica nastavljena u 11,08 sati.

(nakon pauze prisutno 9 vijećnika).
Odsutni: Branko Benković, Josip Broz
Točka 17.
ODLUKA O UTROŠKU SREDSTAVA OD PRODAJE, ZAKUPA, DAVANJA NA
KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE I SREDSTAVA NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG
PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2014.GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 9 glasova ZA
Donosi se Odluka o utrošku sredstava od prodaje, zakupa, davanja na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i sredstava naknade koja
se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2014.godini.
Točka 18.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2014.GODINI
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Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 9 glasova ZA
Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.godini
Točka 19.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA
NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2014.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 9 glasova ZA
Donosi se Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko
pravo za 2014.godinu.
Točka 20.
PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2014.GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Sjednici se pridružio Branko Benković u 11,10 sati
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
Donosi se Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2014.godinu
Točka 21.
ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
NA PODRUČJU GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić– Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
Donosi se Odluka o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području Grada
Ozlja
Točka 22.
ODLUKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić– Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
Donosi se Odluka o stipendiranju učenika i studenata grada Ozlja
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Točka 23.
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA POVJERAVANJE POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA
JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Jasna Panijan – Pročelnica UO za urbanizam i komunalne poslove
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova komunalne
djelatnosti održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
Točka 24.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Jasna Panijan – Pročelnica UO za urbanizam i komunalne poslove
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Točka 25.
A) ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA OZLJA
U 2014.GODINI
B) SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA OZLJA U 2014.GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
a) Donosi se Zaključak o primanju na znanje Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području grada Ozlja u 2014.godini,
b) Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području grada Ozlja u 2014.godini
Točka 26.
ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA OZLJA
U POVJERENSTVO ZA DODJELU ZAKUPA NA POLJOPRIVREDNOM
ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Grada Ozlja u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
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Gordana Lipšinić pozvala je vijećnike na Božićni domjenak, „Susret gospodarstvenika
Ozlja“ u srijedu, dana 18.12.2013. u 14,00 sati u OŠ Slava Raškaj. Božić je prigoda za
takvo druzenje, pa moli vijećnike da se i oni odazovu.
Stjepan Basar je pozvao vijećnike da podrže organizaciju i prisustvuju Božićnom sajmu koji
se održava dana 20., 21, i 22.12.2013.god. (petak, subota, nedjelja) ispod šatora na Trgu
braće Radić.
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je
rad sjednice završen u 11,25 sati.
KLASA: 021-05/13-01/07
URBROJ:2133/05-01-13-2
ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

_______________________

_____________________________
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Točka 3.
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.G.
Predlagatelj:

Dječji vrtić Zvončić Ozalj.

Izvjestitelj:

Đurđica Rožić - ravnateljica

Prijedlog:

Donosi se Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Ozalj za 2013.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:601-02/14-01/01
URBROJ: 2133/05-01-14-2
Ozalj, 20. veljače 2014. god.
- PrijedlogNa temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. veljače
2014.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za 2013.godinu.
II
Financijsko izvješće iz točke I prilaže se Zaključku i njegov je sastavni dio i neće se
objavljivati.
III
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. Dječji vrtić Zvončić
2. Ured državne uprave za
Karlovačku županiju
3. “Službeni glasnik”
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Točka 4.
A)
B)
C)

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ:
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013.G.,
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.G.,
ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IZBOR RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

Predlagatelj:

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj

Izvjestitelj:

Zdenka Stupić - ravnateljica

Prijedlog:
Donosi se
a)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013.g.
b)
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2013.g.,
c)
Zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice
Ivana Belostenca Ozalj

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-04/14-01/01
URBROJ: 2133/05-01-14-3
Ozalj, . veljače 2014. god.
-prijedlogNa temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. veljače
2014.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Ivana
Belostenca Ozalj za 2013.godinu.
II
Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2013.g. prilažu se Zaključku i njegov su sastavni
dio i neće se objavljivati.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. Gradska knjižnica,
2. Ured državne uprave za
Karlovačku županiju
3. “Službeni glasnik”
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 112-02/14-01/
URBROJ: 2133/05-01-14-01
Ozalj, 20. veljače 2014.g.
Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98 i
104/00), članka 33. Statuta Grada Ozlja ( „Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13pročišćeni tekst ), te članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Gradsko
vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. veljače 2014.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
1. Grad Ozalj Gradsko vijeće, raspisat će natječaj za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj na
nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno.
2. Natječaj će se objaviti u «Narodnim novinama».
3. Zadužuje se Odbor za izbor i imenovanje za provođenje postupka javnog
natječaja.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar
Dostaviti:
1.
«Narodne novine»
2.
Računovodstvo
3.
«Službeni glasnik» Grada Ozlja
4.
Dokumentacija
5.
Pismohrana

Obrazloženje:
11.rujna 2006.g. Gradsko vijeće Grada Ozlja je donijelo Odluku o osnivanju Gradske
knjižnice i čitaonice i člankom 26. Statuta je određeno da ravnatelja/ravnateljicu imenuje i
razriješava Gradsko vijeće na temelju javno provedenog natječaja.
Natječaj za imenovanje ravnatelja-ravnateljice raspisuje Gradsko vijeće, a postupak
provodi Odbor za izbor i imenovanja.
Ravnatelj-ravnateljica Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem/ravnateljicom.

Gradsko vijeće Grada Ozlja nakon osnivanja Knjižnice je dana 11. 09.2006.g
imenovalo privremenu ravnateljicu Zdenku Stupić koja je izvršila pripreme za početak rada
Knjižnice, te podnijela prijavu za upis u sudski registar ustanova i prijavu za upis u upisnik
koji se vodi pri Ministarstvu kulture.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja izabrana je za ravnateljicu s 1.3.2010. g.
na mandat od četiri godine s nepunim radnim vremenom od 4 sata dnevno.
Budući ravnateljici izlazi mandat od 4 godine, potrebno je raspisati novi natječaj za
izbor, a sadašnju ravnateljicu imenovati vršiteljicom dužnosti ravnateljice do okončanja
postupka izbora ravnatelja/ravnateljice
6Za ravnatelja- ravnateljicu Knjižnice može biti imenovana osoba koja:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba
koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja
na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj
123/03, 128/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.
- Iznimno za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen
preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i
osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije
stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina
rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz alineje 1.
ovog članka“.

Točka 5.
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ:
A) IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013.G.,
B) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.G.
Predlagatelj:

Zavičajni muzej

Izvjestitelj:

Silvija Huljina - ravnateljica

Prijedlog:

Donose se
a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu,
b) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Zavičajnog muzeja Ozalj za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-05/14-01/01
URBROJ: 2133/05-01-14-2
Ozalj, . veljače 2014. god.
- prijedlog Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. veljače
2014.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ozalj za
2013.godinu.
II
Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2013.g. prilažu se Zaključku i njegov su sastavni
dio i neće se objavljivati.
IV
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. Zavičajni muzej Ozalj,
2. Ured državne uprave za
Karlovačku županiju
3. “Službeni glasnik”
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Točka 6.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA – OZALJ – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.G.
Predlagatelj:

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – Ozalj

Izvjestitelj:

Zdenka Stupić - ravnateljica

Prijedlog:

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilište Katarina Zrinska –
Ozalj

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/14-01/
URBROJ: 2133/05-01-14-2
Ozalj, . veljače 2014. god.
- PrijedlogNa temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. veljače
2014.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj za
2013.godinu.
II
Financijsko izvješće iz točke I prilaže se Zaključku i njegov je sastavni dio i neće se
objavljivati.
III
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. POU Katarina Zrinska Ozalj,
2. Ured državne uprave za
Karlovačku županiju
3. “Službeni glasnik”
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Točka 7.
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE ZA RAZDOBLJE 23. SVIBNJA DO 31. PROSINCA 2013.G.
I UPRAVNIH ODJELA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013.G.
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

mr.sc. Gordana Lipšinić - gradonačelnica

Prijedlog:
Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnice/zamjenice Gradonačelnice za razdoblje 23. svibnja do 31. prosinca
2013.g. i Upravnih odjela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/14-01/01
URBROJ: 2133/05-01-14-2
Ozalj, . veljače 2014. god.

-prijedlogNa temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja” broj
7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana
20. veljače 2014.g. donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnice/zamjenice Gradonačelnice za
razdoblje od 23. svibnja do 31. prosinca 2013.g. i Upravnih odjela Grada Ozlja za
razdoblje od 01.siječnja -31. prosinca 2013.g.
Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka i neće se objavljivati.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. Ured državne uprave za
Karlovačku županiju,
2. „Službeni glasnik“
3. Dokumentacija,
4. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Točka 8.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013.G.
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo

Prijedlog:

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/13-01/04
URBROJ: 2133/05-01-14-2
Ozalj, 10. veljače 2014. godine

- PRIJEDLOG -

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" 26/03,82/04,110/04,178/04,79/09, 153/09,49/11,144/12), i članka 33. Statuta Grada
Ozlja ("Službeni glasnik " broj 5/09, 1/13,2/13,7/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada
Ozlja na svojoj 30. sjednici održanoj dana 21. veljače 2014. godine, usvojilo je:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Članak 1.
Ovim izvješćem su obuhvaćeni prihodi i rashodi sredstava prikupljeni i utrošeni za
održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini:
Članak 2.
Prihodi utrošeni za održavanje komunalne infrastrukture ostvareni su iz slijedećih izvora:
- u kunama i lipama
Vrsta prihoda

Ostvareno
1.207.109,93 kn
130.776,04 kn
107.647,31 kn
25.000,00 kn
14.500,00 kn

Komunalna naknada:
Naknada za korištenje elektrana:
Sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (javni radovi):
Sredstva Karlovačke županije (javni radovi):
Sredstva Karlovačke županije (uređenje okoliša Starog
grada)
Ostalih proračunskih prihoda:
- porez na dohodak:
- prirez na porez na dohodak:
- mjesnog samodoprinosa:
UKUPNO:

653.641,65 kn
653.477,66 kn
25.050,00 kn
2.817.202,59 kn

Članak 3.
Sredstva iz prethodne točke su utrošena za slijedeće namjene:
1. JAVNA RASVJETA
a) utrošak električne energije za javnu rasvjetu
b) usluge tekućeg i investicijskog održavanja i kićenja
grada za novogodišnje praznike

- u kunama i lipama
Plan za 2013.
Ostvareno u 2013.
godinu
godini
765.000,00
748.231,72
220.000,00

216.939,38

UKUPNO:

985.000,00

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
a) održavanje asfaltnih površina
b) održavanje makadamskih cesta
c) nabava i održavanje prometne signalizacije
UKUPNO:
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
a) Održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javnih površina (javni radovi)
- materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- nabava opreme za održavanje javnih površina
b) Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima:
- troškovi koncesionara – zimska služba
- troškovi dizel goriva za MO za čišćenje snijega
c) Investicijsko održavanje javnih površina
UKUPNO:
4. ODRŽAVANJE GROBALJA
Održavanje prostora i zgrada na grobljima
UKUPNO:
Opis
SVEUKUPNO (1+2+3+4):

965.171,10

Plan za 2013.
Ostvareno u 2013.
godinu
godini
648.000,00
640.969,99
150.000,00
150.043,85
55.000,00
33.324,58
853.000,00
824.338,42
Plan za 2013.
godinu

Ostvareno u 2013.
godini

192.000,00
45.000,00
27.000,00

132.647,31
32.733,70
26.605,50

420.000,00
320.000,00
90.000,00
1.094.000,00

432.700,00
316.108,01
45.668,00
986.462,52

Plan za 2013.
godinu
44.000,00
44.000,00

Ostvareno u 2013.
godini
41.230,55
41.230,55

Plan za 2013.
godinu

Ostvareno u
2013. godini

2.976.000,00

2.817.202,59

Članak 4.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Stjepan Basar
Dostaviti:
1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
2. «Službeni glasnik» Grada Ozlja
3. Dokumentacija
4. Pismohrana

Točka 9.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2013.G.
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo

Prijedlog:

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/13-01/02
URBROJ:2133/05-01-14-02
Ozalj,10. veljače 2014.god.

- PRIJEDLOG -

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" 26/03,82/04,110/04,178/04,79/09,153/09,49/11,144/12), članka 64. Zakona o
financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09,56/13), te članka 33.
Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik" broj 5/09,1/13,2/13,7/13-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Ozlja na svojoj 30. sjednici održanoj dana 21. veljače 2014. godine, usvojilo je:
IZVJEŠĆE
o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Članak 1.
Ovim izvješćem obuhvaćena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu te komunalnih vodnih građevina u smislu
Zakona o vodama, realizirana u tijeku 2013. godine i to za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- vodoopskrbu i odvodnju
Članak 2.
U tijeku 2013. godine realizirano je slijedeće:
1. NERAZVRSTANE CESTE
Cesta Zona Lug – Karlovačka cesta
Nerazvrstane ceste – priključci na
Karlovačku cestu kod kčbr. 60b,60c,60d i
90b,90c i 90d
UKUPNO:
2. JAVNE POVRŠINE
Parkiralište iza zgrade gradske uprave
UKUPNO:
3. GROBLJA
Mrtvačnica u Radatoviću
UKUPNO:
4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Vodovod u naselju Gornji Ferenci
Pročistač otpadnih voda
UKUPNO:
SVEUKUPNO I (1-4)

Plan za 2013. godinu Realizirano u 2013. godini
503.000,00
501.207,71
1.272.000,00
1.043.744,92
1.775.000,00
Plan za 2013. godinu
600.000,00
600.000,00
Plan za 2013. godinu
27.000,00
27.000,00
Plan za 2013. godinu
301.000,00
5.525.000,00
301.000,00
8.228.000,00

1.544.952,63
Realizirano u 2013. godini
599.999,26
599.999,26
Realizirano u 2013. godini
26.250,00
26.250,00
Realizirano u 2013. godini
300.384,18
0,00
300.384,18
2.471.586,07

Izvori financiranja radova na izgradnji naprijed navedenih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te vodnih građevina ukupne vrijednosti od 2.471.586,07 kn su slijedeći:
- Komunalni doprinos:
284.522,79 kn
- Naknada za koncesije:
4.224,00 kn
- Šumski doprinos:
33.099,73 kn
- Naknada za priključenje:
60.514,20 kn
- Vodni doprinos:
15.912,50 kn
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada:
42.014,19 kn
- mjesni samodoprinos:
17.700,00 kn
- pomoć Karlovačke županije:
30.000,00 kn
- pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU:
499.000,00 kn
- pomoć Ministarstva poduzetništva i obrta (preneseno iz 2012. godine): 501.096,25 kn
- Ostali proračunski prihodi (nenamjenski):
- prirez na porez na dohodak:
1.001.102,41 kn
UKUPNO:
2.471.586,07 kn
Članak 3.
Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Stjepan Basar
Dostaviti:
1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
2. «Službeni glasnik» Grada Ozlja
3. Dokumentacija
4. Pismohrana

Točka 10.
ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA UPRAVE I ODRŽAVANJA GROBLJA:
A) POGREBNIM DRUŠTVIMA
B) AZELIJA EKO D.O.O. OZALJ
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti

Prijedlog:

Donose se:
a) Odluka o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja putem ugovora Pogrebnim društvima
b) Odluka o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja putem ugovora AZELIJA EKO d.o.o.
Ozalj

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/14-01/05
URBROJ: 2133/05-01-14-1
Ozalj, 20. veljače 2014. god.
- prijedlogNa temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“br.26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 10. Zakona o grobljima
(»Narodne novine» br.19/98) i članka 33. Statuta grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja
broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6.sjednici održanoj dana
20.veljače 2014.g., donijelo je
O D L U K U
o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja
putem ugovora Pogrebnim društvima
Članak 1.
Poslovi upravljanja i održavanja mjesnih groblja povjerit će se Pogrebnim društvima
kako slijedi.
1. Pogrebnom društvu Ozalj – groblje u Ozlju i Fratrovcu,
2. Pogrebnom društvu Trg - groblje u Trgu,
3. Pogrebnom društvu Vrhovac – groblje u Vrhovcu,
4. Pogrebnom društvu Jaškovo- Mali Erjavec –groblje u Jaškovu,
5. Pogrebnom društvu Lović Prekriški – groblje u Loviću Prekriškom,
6. Pogrebnoj udruzi Svetice – groblje u Sveticama,
7. Pogrebnom društvu Kamanje – groblje u Durlincima,
8. Pogrebnom društvu Sveti Nikola Obrež – groblje u Obrežu.
Članak 2.
Povjereni poslovi obavljat će se u skladu sa odredbama Zakona o grobljima („Narodne
novine“br.19/98), Pravilnika o grobljima („Narodne novine“br.99/02) i Odlukom o grobljima
(„Službeni glasnik Grada Ozlja“ br.1/99 i 2/05).
Članak 3.
Poslovi uprave groblja su: ustroj položajnog plana grobnih mjesta i grobnica, grobni
očevidnik, izdavanje upravnih rješenja o korištenju grobnih mjesta i ustroj evidencijeRegistar umrlih osoba, te vođenje druge dokumentacije u skladu sa Zakonom o grobljima,
Pravilnikom o grobljima i Odlukom o grobljima.
Članak 4.
Poslovi redovitog održavanja groblja su: popravak i održavanje ograde, redovita košnja
zelenih površina oko grobova sa deponiranjem i odvozom pokošene trave, odvoz ostalog
otpada sa groblja, postavljanje tipskih posuda za otpad, održavanje prostora mrtvačnice i oko

mrtvačnice, te plaćanje troškova za potrošenu električnu energiju i utrošenu vodu i
zbrinjavanje otpada.
Članak 5.
Financijska sredstva za navedene radove osigurat će se iz naknada koje se naplaćuju od
korisnika grobnih mjesta i sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te
Zakonu o grobljima, prema godišnjim planovima za pojedinu godinu i svako groblje
pojedinačno.
Članak 6.
Pogrebna društva na skupštinama pogrebnih društava određuju visinu grobnih naknada,
naknada za nova grobna mjesta i druge naknade za pojedina groblja, te će ih dostaviti na
suglasnost Gradonačelniku/gradonačelnici.
Članak 7.
Temeljem ove Odluke zaključit će se ugovori kojim će se utvrditi međusobna prava i
obveze između Grada Ozlja i Pogrebnih društava iz članka 1. ove Odluke.
Ovlašćuje se Gradonačelnica da u ime Grada Ozlja potpiše ugovore iz st.1. ovog članka.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Ozlja“.
Dostaviti:
1.
2.
3.
4.
5.

Pogrebna društva,
Mjesni odbori,
Upravni odjel,
«Službeni glasnik»
Ured državne uprave za
Karlovačku županiju
6. Dokumentacija
7. Pismohrana

Obrazloženje:

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Prema čl. 3. st.1. Odluke o grobljima sva groblja na području grada Ozlja komunalni su
objekti u vlasništvu Grada Ozlja, a njima upravlja Uprava groblja.
Sukladno st.2. čl.3. Gradsko vijeće Grada Ozlja posebnom odlukom određuje pravnu
osobu ili drugi subjekt koji će obavljati poslove uprave groblja.
Na području grada Ozlja sahrana se vrši na 22 mjesna groblja.
UPRAVA I ODRŽAVANJE GROBLJA
1. POGREBNA DRUŠTVA
POGREBNO DUŠTVO
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OZALJ
TRG
VRHOVAC
JAŠKOVO-M.ERJAVEC
LOVIĆ PREKRIŠKI
SVETICE
VIVODINA
SV. NIKOLA OBREŽ

GROBLJA
Ozalj, Fratrovci
Trg
Vrhovac
Jaškovo-Mali Erjavec
Lović Prekriški
Svetice
Vivodina, Stojavnice
Obrež

UGOVOR
SKLOPLJEN
01.03.2010.
01.03.2010.
01.03.2010.
01.03.2010.
01.03.2010.
01.03.2010.
22.12.2010.
01.03.2010

2. KOMUNALNO OZALJ
GROBLJA: Zorkovcu, Svetičkom Hrašću, Radatovićima, Dragoševcima, Šiljkima,
Dojutrovici, Kaštu, Brašljevici, Badovincima, Dančulovićima i Liješću
3. POGREBNO DRUŠTVO KAMANJE
GROBLJE u Durlincima- Police
Prijedlog je da tamo gdje postoje pogrebna društva da se ti poslovi i dalje povjere
pogrebnim društvima, a tamo gdje ne postoje da te poslove i dalje obavlja pravni slijednik
Komunalnog Ozalj, novoosnovana tvrtka AZELIJA EKO d.o.o. osim za groblje u
Durlincima (Police) gdje prema želji i tradiciji mještana MO Police te poslove obavlja
Pogrebno društvo Kamanje.
Prijedlog je da se ugovori sklope na vrijeme od jedne godine i da se u tom vremenu vide
druge mogućnosti obavljanja ove djelatnosti.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/14-01/
URBROJ: 2133/05-01-14Ozalj, . veljače 2014. god.
–pr i jedlog Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“br.26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), čl. 10. Zakona o grobljima (»Narodne
novine» br.19/98) i članka 33. Statuta grada Ozlja («Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 7/13pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana veljače
2014.g., donijelo je
O D L U K U
o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja
putem ugovora AZELIJA EKO d.o.o.Ozalj
Članak 1.
Poslovi upravljanja i održavanja mjesnih groblja u Zorkovcu, Svetičkom Hrašću,
Radatovićima, Dragoševcima, Šiljkima, Dojutrovici, Kaštu, Brašljevici, Badovincima,
Dančulovićima i Liješću povjeravaju se trgovačkom društvu AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj,
Kolodvorska 29 koje je u većinskom vlasništvu Grada Ozlja.
Članak 2.
Povjereni poslovi obavljat će se u skladu sa odredbama Zakona o grobljima („Narodne
novine“br.19/98), Pravilnika o grobljima („Narodne novine“br.99/02) i Odlukom o grobljima
(„Službeni glasnik» Grada Ozlja br.1/99 i 2/05).
Članak 3.
Poslovi uprave groblja su: ustroj položajnog plana grobnih mjesta i grobnica, grobni
očevidnik, izdavanje upravnih rješenja o korištenju grobnih mjesta i ustroj evidencijeRegistar umrlih osoba, te vođenje druge dokumentacije u skladu sa Zakonom o grobljima,
Pravilnikom o grobljima i Odlukom o grobljima.
Članak 4.
Poslovi redovitog održavanja groblja su: popravak i održavanje ograde, redovita košnja
zelenih površina oko grobova sa deponiranjem i odvozom pokošene trave, odvoz ostalog
otpada sa groblja, postavljanje tipskih posuda za otpad, održavanje prostora mrtvačnice i oko
mrtvačnice, te plaćanje troškova za potrošenu električnu energiju i utrošenu vodu i
zbrinjavanje otpada.
Članak 5.
Financijska sredstva za navedene radove osigurat će se iz naknada koje se naplaćuju od
korisnika grobnih mjesta i sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te

Zakonu o grobljima, prema godišnjim planovima za pojedinu godinu i svako groblje
pojedinačno.
Članak 6.
Utvrđuju se naknade u iznosu od:
1. 1.500,00 kn -naknada za novo grobno mjesto- jednokratno,
2. 250,00 kn- naknada za ustroj grobne evidencije po grobu jednokratno,
3. naknada za održavanje groblja-godišnje:
- 100,00 kn za jedno grobno mjesto,
- 160,00 kn za dva grobna mjesta,
- 60,00 kn za svako slijedeće grobno mjesto,
Članak 7.
Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između Grada Ozlja i AZELIJA EKO
d.o.o.Ozalj kojim se povjeravaju poslovi uprave i održavanja groblja.
Ovlašćuje se Gradonačelnica da u ime Grada Ozlja potpiše Ugovor iz st.1. ovog članka.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku»
Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. AZELIJA EKO,
2. Mjesni odbori
3. «Službeni glasnik»
4. Ured državne uprave za
Karlovačku županiju
5. Dokumentacija
6. Pismohrana
.

¸

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Točka 11.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2013.G.
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Jasna Panijan – Pročelnica UO za urbanizam i komunalne poslove

Prijedlog:

Donosi se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013.g.

Točka 12.
ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA OZLJA
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Mirjana Vidiček – Pročelnica UO za financije i gospodarstvo

Prijedlog:

Donosi se Odluka o zaduživanju Grada Ozlja

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-05/11-01/01
URBROJ:2133/05-01-14-32
Ozalj,21. veljače 2014.godine

-PRIJEDLOG -

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08 i 136/12), članka 10.
točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.55/09 i 139/10), članka članka 33. Statuta
Grada Ozlja ("Službeni glasnik" broj 5/09,1/13,2/13,7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Ozlja na svojoj 30. sjednici održanoj dana 21. veljače 2014. godine, donijelo je:
Odluka
o zaduživanju Grada Ozlja
Članak 1.
Grad Ozalj zadužuje se kod Erste&Steiermarkische bank d.d., kao prihvatljivog ponuditelja
u postupku javne nabave, u iznosu od 5.50.000,00 kuna za financiranje Projekta izgradnje uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda Grada Ozlja.
Članak 2.
Grad Ozalj se zadužuje pod slijedećim uvjetima:
iznos kredita
vrsta kredita
nominalna kamatna stopa
efektivna kamatna stopa
metoda obračuna kamate
rok povrata kredita
razdoblje i dinamika korištenja kredita:
ukupan trošak kredita:
- trošak kamata
- naknada za odobrenje kredita
- naknada za rezervaciju
sredstava
dinamika otplate glavnice i kamate
Instrumenti osiguranja kredita

5.500.000,00 kn
dugoročni kunski kredit
3,8% godišnje
4,13 godišnje
proporcionalna metoda
7 godina, po isteku počeka od 1 godine
povlačenje kredita u roku 12 mjeseci od
sklapanja ugovora o kreditu
1.110.274,25 kn
1.058.680,08 kn
44.000,00 kn
7.594,17 kn
tromjesječno u 28 jednakih tromjesečnih rata
zadužnica

Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Ozlja za zaključivanje ugovora o kreditu nakon dobivanja
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike
Hrvatske, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Ozlja“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Dostaviti:
1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
2. «Službeni glasnik» Grada Ozlja
3. Dokumentacija
4. Pismohrana

Obrazloženje
Sukladno članku 87. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) grad kao jedinica
lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investicije koje se financiraju iz njezina
proračuna ili za refinanciranje postojećeg duga odlukom predstavničkog tijela uz prethodnu
suglasnost Vlade RH. Postupak dobivanja suglasnosti za zaduživanje grada kao i obvezni sastojci
zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija uređeni su Pravilnikom o postupku zaduživanja jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.55/09 i139/10).
U postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude: Ponuda Hypo Alpe Adria Bank d.d. (u
daljnjem tekstu: Hypo banka) i ponuda Erste&Steiermarkische bank d.d. (u daljnjem tekstu: Erste
banka). .Ponuda Hypo banke je bila povoljnija te je donijeta Odluka o odabiru ponude Hypo banke.
Budući da su opcije obje ponude istekle, od Hypo banke smo zatražili produženje opcije ponude.
Hypo banka se je očitovala o odustajanju od ponude. Stoga je donijeta nova Odluka o odabiru Erste
banke koja se je očitovala o mogućnosti produženja opcije ponude.
Kako je točkom 5. članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.55/09 i139/10) propisano da odluka predstavničkog
tijela o zaduženju mora sadržavati namjeru investicije za koje se zadužuje, banku kod koje se
zadužuje, iznos kredita , rok otplate, kamatnu stopu, vrijeme počeka, sredstva osiguranja kredita i
druge moguće troškove, što ova Odluka o zaduživanju sadržava, predlaže se njeno donošenje u
predloženom tekstu.

Točka 13.
A) ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
B) RJEŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti

Prijedlog:
Donose se:
A) Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora
B) Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 026-01/14-01/01
URBROJ: 2133/05-01-14-1
Ozalj, 20.veljače 2014. god.
- prijedlog Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br.33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje), 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) i članka 61. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 6. sjednici održanoj dana . veljače 2014.g.,
donijelo je
O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području grada Ozlja
I
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Ozlja i to:
II
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 30. ožujak 2014.g.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar
DOSTAVITI:
1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
2. Mjesni odbori
3. „ Službeni glasnik“ Grada Ozlja,
4. Oglasna ploča
5. Dokumentacija,
6. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 026-01/14-01/01
URBROJ: 2133/05-01-14-2
Ozalj, . veljače 2014. god.
-prijedlogNa temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br.33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09))
i članka 61. Statuta Grada Ozlja ( „Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. veljače 2014.g., donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
za provođenje izbora u mjesnim odborima
I
Za članove Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora u mjesnim
odborima imenuju se:
1. Irena Goršić - za predsjednicu,
2. Lidija Bošnjak – za članicu,
3. Lidija Žganjer – za članicu,
4. (SDP) – za člana,
5. (HDZ) – za člana,
1. Mirjana Vidiček – za zamjenicu predsjednice,
2. Marica Ferenac – za članicu
3. Erna Kranjčec – za zamjenicu
4. (HNS) – za zamjenika člana,
5. (HSP) ili HSS) – za zamjenika člana
II
Gradsko izborno povjerenstvo:
- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
- imenuje članove biračkih odbora,
- određuje biračka mjesta,
- nadzire rad biračkih odbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste kandidata,
- prikuplja i zbraja izborne rezultate ,
- objavljuje rezultate izbora,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom.
III
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» grada Ozlja.

Dostaviti:
1. Članovima Povjerenstva,
2. Ured državne uprave u
Karlovačkoj županiji,
3. «Službeni glasnik»,
4. Dokumentacija,
5. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Obrazloženje:
Posljednji izbori za vijeća mjesnih odbora provedeni su 28. 03.2010.g. te je potrebno
raspisati nove izbore. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći
manje od 30 niti više od 60 dana.
Na izbore za vijeća MO će se primjenjivati Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“
broj 144/12).
Odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Članak 61.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište
na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje
predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se
uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Članak 61.a
Jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane mjesne odbore dužna je provoditi izbore za
članove vijeća mjesnih odbora.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo.
Članak 61.b
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom predstavničkog tijela.
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan
takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave, odnosno nadležnom
gradskom uredu u Gradu Zagrebu.

Dalje se daje prijedlog obvezatnih uputa:
1. PRIJEDLOG ČLANOVA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
DOGOVOR SA PREDSJEDNICIMA MO I PREDSJEDNICIMA STRANAKA
- ODLUKA STRANAKA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA OZLJA
O ZAJEDNIČKOM NASTUPU NA IZBORIMA- prijedlog
2. BIRAČKI ODBORI ( 3 ČLANA) - PRIJEDLOG PREDSJEDNIKA MO
IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI
3. PREDLOŽITI NAKNADU OD 150,00 kn ZA BO, ZA GIP 300,00 kn
4. LISTE PREDATI DO 10. 3. 2014.G.
OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
5. BIRAČKA MJESTA- PROVJERITI-PREDLOŽITI NAKNADE OD 200,00 KN ZA
PRIVATNE KUĆE
6. BIRAČKE KUTIJE, PROSTORIJE- U DOGOVORU S PREDSJEDNICIMA MO

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA OZLJA
KLASA: 026-01/14-01/01
URBROJ:2133/05-02-14Ozalj, veljače 2014.g.
Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ ), Gradsko
izborno povjerenstvo propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ 1
ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Gradsko vijeće Grada Ozlja je donijelo Odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih
odbora na području grada dana 20. veljače 2014.g. koja stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku“ Grada Ozlja.
IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 30. OŽUJKA 2014.G.

-

1. Prijedlozi lista trebaju se dostaviti do 10.ožujka 2014.g. do 15,00 sati.
- Dostaviti prijedloge lista i očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana
vijeća mjesnih odbora
2. Za nezavisne liste potrebno je prikupiti potpise stanovnika s područja MO i to u
dvostruko većem broju od broja kandidata na listi.
3. Izborno povjerenstvo sastavit će i objavit pravovaljano predložene liste kandidata za
izbor u vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu do 14. ožujka 2014.g.
4. Izborno povjerenstvo treba do 24.ožujka 2014.g. imenovati članove biračkih odbora.
- Izjave o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora
5. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači
imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije održavanja
izbora, dakle do 21. ožujka 2014.g.
6. Glasovanje traje neprekidno:
30. ožujka 2014.g. od 08,00 do 14,00 sati.
Biralište se zatvara u 14,00 sati .
7. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom
izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.
31. ožujka 2014.g do 14,00 sati.
8. Izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od zatvaranja birališta utvrđuje rezultate
glasovanja- 2. travnja 2014.g. do 14,00 sati
Kada Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
- koliko je glasova dobila kandidacijska lista,
- broj nevažećih glasačkih listića,
imena i prezimena kandidata koji su izabrani za članove vijeća

Točka 14.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti

Prijedlog:

Objavljuje se Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ozlja

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/14-01/01
URBROJ: 2133/05-01-14-1
Ozalj, 20. veljače 2014. god.
- prijedlogNa temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih («Službeni glasnik» Grada
Ozlja broj 7/07), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 6. sjednici održanoj dana
20.veljače 2014.g., upućuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ozlja
Savjet mladih Grada Ozlja osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća
Grada Ozlja.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ozlja imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
- drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području grada Ozlja
Kandidati za članove Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem u Ozlju u
dobi od 15 (petnaest) do 29 (dvadeset devet) godina života.
Prijedlog mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata,
- datum i godinu rođenja,
- adresu prebivališta,
- obrazloženje prijedloga ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe
predlagatelja
Prijedlog kandidata se podnosi Upravnom odjelu za opće poslove i društvene
djelatnosti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči Grada i
web stranicama Grada Ozlja (www.ozalj.hr).
Prijedlozi se dostavljaju osobno ili putem pošte Upravnom odjelu za opće poslove
i društvene djelatnosti Grada Ozlja, Ozalj, Kurilovac 1, s naznakom „Prijedlog kandidata
za članove Savjeta mladih“.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Stjepan Basar

Obrazloženje:
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih je propisano:
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ozlja sa svrhom
aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada.
SASTAV VIJEĆA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta.
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Gradsko vijeće Grada Ozlja pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih
javnim pozivom.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se
bave mladima te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Ozlja.
Članak 5.
Prijedlog kandidata podnosi se Upravnom odjelu za opće poslove i društvene
djelatnosti Grada Ozlja u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja,
prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe
predlagatelja.
Uz prijedlog mora biti priložena vlastoručno potpisana izjava kandidata o
prihvaćanju kandidature.
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti utvrđuje listu kandidata koji
ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun
prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga te je objavljuje na
oglasnoj ploči Grada i web stranici Grada Ozlja.
Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Ozlja i na web stranici
Grada Ozlja u roku od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.
Gradsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati
članove Savjeta mladih.
Članak 11.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.
Popis Savjeta mladih u mandatu 2012.-2014.
1. Sara Pavlaković iz Ozlja, A.Šenoe 17-predsjednica,
2. Josip Cerjak iz Ozlja, Zorkovac 19 a,
3. Tomislav Starešina iz Ozlja, Zorkovac na Kupi 1 a,
4. Branko Zoretić iz Ozlja, Zajačko Selo 28,
5. Hrvoje Zoretić iz Ozlja, Zajačko Selo 3 b,
6. Ivana Ivasić iz Ozlja, Svetičko Hrašće 52,
7. Ivan Stupić iz Ozlja, Karlovačka cesta 12

Točka 15.
A) JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OZLJA ZA 2013.G.
B) JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti

Prijedlog:
Prima se na znanje
A) Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2013.g.
B) Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije

Točka 16.
ODLUKA O ZAMJENI NEKRETNINA IZMEĐU GRADA OZLJA I ŠKRAK SANDE U K.O. OZALJ
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

Irena Goršić – Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti

Prijedlog:

Donosi se Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Ozlja i Škrak Sande u k.o. Ozalj

Točka 17.
INFORMACIJE O PROJEKTU „OZALJ – EUROPSKA KOLIJEVKA AKVARELA“
Predlagatelj:

Gradonačelnica

Izvjestitelj:

mr.sc. Gordana Lipšinić

Prijedlog:

Prima se na znanje

