15. sjednica
GRADSKOG VIJEĆA
Grada Ozlja

Ozalj, 31. ožujka 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/02
URBROJ: 2133/05-01-15-1
Ozalj, 23. ožujak 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
15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja, za dan
31.ožujak 2015. g. (utorak) u 16,00 sati
koja će se održati u Velikoj vijećnici Grada Ozlja, Kurilovac 1
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća,
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Ozlja,
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2014.g.,
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
6. Azelija Eko d.o.o.:
- Odluka o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog
kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora
7. Dječji vrtić Zvončić:
a) Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014.g.
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.,
c) Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog
odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj,
8. Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj:
a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana i Izvješće o radu za 2014.g.,
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.,
9. Zavičajni muzej Ozalj:
a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana i izvješće o radu za 2014.g.,
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.,
10.
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska:
a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana i izvješće o radu za 2014.g.,
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.

11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2014.g.,
12. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1.srpnja do
31.prosinca 2014.g.
13. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2015.g.,
14. Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za
2015.g.
15. Odluka o izmjenama Programa izgradnje građevina i uređaja
komunalne infrastrukture u 2015.g.,
16. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2015.g.,
17. Odluka o izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g.,
18. Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2014.g.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Basar

,

Točka 1.
AKTUALNI SAT

Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA
14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Prijedlog zaključka: Usvaja se zapisnik sa 14. sjednice Gradskog
vijeća

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 23. veljače 2015. godine s početkom u 16,00 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica Benković, Josip Broz, Ivan
Čupor, Boris Guštin, Mirjana Marković, Ivana Tomak Marković, Dubravka Sučec,
Zlatko Starešinčić, Irena Šimunić, Jasminka Tkalac, Biserka Vranić, Branko
Zoretić, Josip Žapčić
ODSUTNI: NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić,
Voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti, Irena Goršić
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Mirjana Vidiček
Branko Jakšić – vijećnik Županijske skupštine
Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o.
Zdenka Stupić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
Stjepan Bezjak – Zavičajni muzej Ozalj
Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
predstavnici sredstava javnog informiranja,
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 16,00 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Stjepan Basar, predsjednik Gradskog vijeća.
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 14 vijećnika, te da sjednica može
započeti. Dnevni red daje se na usvajanje.
DNEVNI RED
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća,
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2014.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g.,
5. Suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj,
6. Informacija o okolnosti iz članka 18. Stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba
interesa u postupku nabave usluga bagatelne vrijednosti predmeta nabave: Izrada
glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj,
7. Odluke o povjeravanju poslove uprave i održavanja groblja:
a) Pogrebnim društvima
b) AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj,
8. Zavičajni muzej Ozalj:
a) Odluka o poništavanju natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice,
b) Odluka o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice,
c) Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja,
9. Odluka o pristupanju i preuzimanju poslovnih udjela trgovačkog društva Razvojna
agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.,
10. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu,
11. a) Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2014.
g.,
b) Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije
za 2014.,
12. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu.
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 14 glasova ZA.

Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Sjednici se pridružio Zlatko Starešinčić u 16,02 sati.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Kazao da je primijećeno da se vozi sipina na
makadamske ceste te ima primjedbu da se u Gornjem Pokupju na jedan put navozi stara
cigla koja je skinuta za jedne stare grade. To nije dobro. Upitao je za projekt kanalizacije
preko Kupe. Da li ima šanse da se ide u taj projekt u narednom periodu.
Gradonačelnica je odgovorila da ćemo provjeriti za neodgovarajući materijal na narečenoj
makadamskoj cesti u Gornjem Pokupju. Dogovor je sa predsjednicima MO da oni moraju
potpisati radni nalog kad se u naselje dovozi kameni materijal. Kanalizacija na lijevoj obali
Kupe je bio natječaj prošle godine, ali nije prošao. U 2016. godini financirati ćemo barem
koncepcijsko rješenje. Nakon toga ide projekt i prijava na natječaj.
Ivana Tomak Marković je pozdravila nazočne. Upitala je što se desilo sa čišćenjem ceste
Boševci – Novaki. Mišljenja je da je ta relacija bila najlošije očišćena.
Gradonačelnica je odgovorila da je narečena cesta pod ingerencijom Županijske uprave za
ceste. Možemo sada naknadno upitati u ŽUC i dati odgovor za slijedeću sjednicu i da se zna
za ubuduće.
Ivan Čupor je zamolio da komunalni redar obiđe ceste zajedno sa koncesionarom.
Mirjana Marković je pohvalila rad koncesionara. Ponovno je ukazala na problem
rekonstrukcije vodovoda prema Svetičkom Hrašću. Cesta je zakrpana zbog stalnih
popravaka vodovoda. Upozorila je na zaseok Ripička Gorica gdje će zasigurno doći će do
odrona.
Zlatko Gojmerac je kazao da smo ovo pitanje čuli već u par navrata. Ovaj problem je u
prioritetu ali trenutno ima važnijih. U planu je rekonstrukcija ali ne može konkretno kazati
kada.
Gradonačelnica je kazala da prvo treba riješiti vlasničke odnose, ucrtati put i onda
popraviti.
Zlatko Starešinčić je kazao da je prošlo dugo vremena i upitao da li se nešto dešava sa
mostom u Pokupju. Cesta na koju je preusmjeren promet već je u strašnom stanju. Tuda
prolaze najteži kamioni preko 15 tona i cesta će uskoro biti zatvorena jer neće biti prohodna
zbog oštećenja. Kazao je da se ne trebamo bojati nešto pokrenuti. Ovo je županijska cesta i
treba od nadležnih zatražiti da zatvore cestu za 15 tona.
Gradonačelnica je kazala da je činjenica da štiteći jedno uništavamo drugo. To je gradski
problem ali rješenje problema nije na gradu. Trenutno se rješavaju imovinski problemi.
Dobila je informaciju iz Zagreba da ako se ne desi monetizacija, neće biti ni tog mosta, niti
puno drugih cesta u državi. Cesta u vikend naselju u Podbrežju je u jako lošem stanju. Za
početak bi trebali biti dosljedni. Tražiti od nadležnih da se spriječi trenutna tonaža,
pokrenuti inicijativu da se javnost Ozlja buni protiv takve brige o cestama zbog toga jer se
uništava cesta koja nam je sad jedini logični pravac ulaska i izlaska iz mjesta.
Stjepan Basar je kazao da ima saznanja da se do kraja travnja mora riješiti problem
uknjiženja cesta. Apelirao je na sve vijećnike da se pomogne gdje se može da se ovaj most
napravi.

Branko Benković pohvalio je čišćenje ceste u Vrhovcu. Klizište ispod naselja sanirano je
privremeno ali na zadovoljavajući način. Upoznao je nazočne da je iduće godine Ozalj
domaćin organizacije proglašenja sportaša Karlovačke Županije. Postavio je pitanje
sufinanciranja prijevoza učenika OŠ.
Gradonačelnica je odgovorila da je prijevoz učenika OŠ riješen tako da je nađena forma da
se prijevozniku Transturist Kladušanu plaća 80,00 kn po učeniku. Roditelji će plaćati 50,00
kn i 30,00 kn Grad Ozalj. Trenutno imamo 34 takva učenika.
Stjepan Basar je postavio pitanje u ime Odbora za branitelje u svezi odluka koje su
donesene na vijeću. U kojoj je fazi provođenje Odluka vezano za rješavanje Spomen sobe i
parka branitelja.
Gradonačelnica je kazala da je na vijeće došao ovaj prijedlog ispred Odbora za branitelje.
Taj prijedlog je došao pred vijećnike a da ona o njemu nije znala ništa. Barem ne na način
koji bi bilo za očekivati. Da gradonačelnica bude upućena od strane Odbora koji bi takve
stvari trebao raditi u suglasju sa gradonačelnicom. Kazala je da je ina ostala zatečena iz
razloga što je soba za branitelje predviđena u sobi koju koristi Vatrogasna zajednice Grada
Ozlja. Vatrogasna zajednica je službena organizacija koju ovaj grad već godinama financira i
to ne sa malim iznosom (godišnje oko 500.000,00 kn). Moramo naći rješenje za te ljude. U
pokušaju da se to riješi bila je ideja da se vatrogasci premjeste u prostoriju koju koriste
javni radovi, ali i njima je ta prostorija potrebna. Ovu priču dostojnog obilježavanja
branitelja svakako ćemo napraviti ali prethodno moramo riješiti ove stvari koje su važne.
Moli razumijevanje za taj dio. Što se tiče parka, prijedlog da se parkom zove ova zelena
površina koja nije dovršena mislim da je ta Odluka ishitrena i nije sretna zbog toga. Zvati
parkom nešto što ne liči na park nije sigurna da doprinosi dostojanstvu hrvatskih branitelja.
Osobno je daleko prije tog prijedloga iznijela prijedloga da se za obilježavanje 20. obljetnice
VRA Oluja imenuje ulica u spomen na hrvatske branitelje. Ulica koja ne zahtjeva nikakvo
mijenjanje adresa, koja ima sigurno neusporedivo veću težinu od neke zelene površine koju
ne zna kako bi je obilježili osim da se stavi pločica. Moli da se još jedan put o tome razmisli
jer je sigurno daleko kvalitetnije rješenje i veći značaj daje braniteljima od ovog prethodno
predloženog. Zamolila je da se oko toga još sjedne i popriča. Soba hrvatskih branitelja da,
treba obilježiti s tim da moli da unaprijed znamo što nas čeka i da će to rješenje biti trajno i
dostojanstveno za to što želimo postići. Što se tiče parka ili ulice poziva na razgovor. Moli za
ubuduće oko bilo kakvih stvari koje idu u javnost da nadležni Odbori uzmu vremena da o
tome pričaju sa gradonačelnicom.
Stjepan Basar je kazao da se iz ovoga može zaključiti da Odluke Gradskog vijeća neće biti
sprovedene.
Gradonačelnica je kazala da će biti sprovedene samo sada ne zna kako.
Stjepan Basar je kazao gradonačelnici da predloži da se ove Odluke opozovu dok se ne
pripremi kvalitetnije rješenje. Zaključak je da se na rješavanju radi ali se ne može sa
sigurnošću reći kako će se realizirati.
Biserka Vranić je kazala da je vidljivo da ovo pitanje nije koordinirano sa gradonačelnicom.
Činjenica je da je u gradskoj upravi nedostatak prostorija. Predložila je da spomen sobu
smjestimo u Stari grad u dio muzeja jer to je dio naše povijesti, a park uredimo kao park
hrvatskih branitelja. Nije bitno što park ne bi bio uređen do datuma obilježavanja Oluje, ali
ovo je pravo mjesto da to bude park i da se da neka težina ovom dijelu grada. Spomen sobu
staviti u muzej sa slikama, podacima, bilješkama i svime onim što na s podsjeća na te ljude
i to vrijeme i da taj postav mogu vidjeti i drugi posjetitelji muzeja a ne samo branitelji.
Gradonačelnica je zamolila da se oko ove važne teme svi oni koji u njoj moraju sudjelovati,
prije svega branitelji i vijećnici sastanu na radnom operativnom sastanku na kojem će se
porazgovarati da budemo sigurni da to što smo napravili da znamo i posljedice da nam se ne
dogodi da uz silnu želju da se dostojanstveno obilježi to postane nešto drugo.

Josip Žapčić je kazao kad je problem prostora u gradu da podsjeti bivšu vlast na prodaju
zgrade ispod koja je bila gradska. Prodana je za ništa, a prostora nam očito fali. Tada je
odgovor bio da nam taj prostor ne treba. U međuvremenu smo kupili prostor za knjižnicu. U
to vrijeme je grad propustio nešto gdje se trebao osigurati prostor za budućnost. Očito je da
je grad tada propustio veliku šansu.
S obzirom da više nitko nije uzeo učešće u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća zaključio je
raspravu po aktualnom satu.
Gospođa Zdenka Stupić i Zlatko Gojmerac napustili su sjednicu u 16,54 sati.
Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj:
Rasprava:
Usvajanje:
Zaključak:

Predsjednik Gradskog vijeća
JEDNOGLASNO 15 za
Usvaja se Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja

Točka 3.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – voditeljica Odsjeka za proračun i financije
Mirjana Vidiček je pojasnila točku dnevnog reda. 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 2014. godine i to za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, vodoopskrbu i
odvodnju.
Zlatko Starešinčić je kazao da smo nerazvrstane ceste realizirali sa iznosom 26%. Od toga
je glavni projekt Kolodvorska cesta od 714.000,00 kn za koju smo imali i projekt i osigurana
sredstva a nismo utrošili ni jednu kunu. Upitao je da li ima smisla donositi planove a
izvršenje je ovakvo kakvo je. Ukazao je na problem nogostupa u Kolodvorskoj ulici. Imamo
nogostup u dužini 50 m i trebamo ga samo produžiti do Željezničke stanice. Konstatirao je
da je parkiralište kod Doma zdravlja već premalo. Mišljenja je da je prioritet izgradnja
nogostupa do Željezničke stanice.
Gradonačelnica je kazala da se malo prekasno procijenilo i shvatilo da se može izrealizirati
projekt Kolodvorska cesta. Napravit ćemo najprije moguće. Parkiralište uz Dom zdravlja je
postalo premalo za korisnike jer se povećao broj ambulanti. Postoji mogućnost proširenja
parkirališta otkupom privatne kuće koja se nudi ali po nerealnoj cijeni.
Stjepan Basar je apelirao na grad da se novac namijenjen za Kolodvorsku cestu utroši
namjenski.
Gradonačelnica je najavila rebalans jako brzo već do kraja ožujka.
Rasprava: Usvajanje: 14 ZA, 1 SUZDRŽAN
Donosi se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. godini

Točka 4.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – voditeljica Odsjeka za proračun i financije
Mirjana Vidiček je pojasnila točku dnevnog reda. Ovim izvješćem obuhvaćeni su prihodi i
rashodi sredstava prikupljeni i utrošeni za održavanje komunalne infrastrukture u 2014.
godini.
Rasprava:
Josip Broz je upitao kada će se krenuti u rekonstruiranje javne rasvjete.
Gradonačelnica je kazala da smo sada u pregovorima sa jednom tvrtkom vezano za
rekonstrukciju javne rasvjete. U rekonstrukciju će se ići tamo gdje je najkritičnije oko 640
lampi.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 ZA.
Donosi se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.
godini
Mirjana Vidiček napustila je sjednicu u 17,17 sati.
Točka 5.
SUGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPISU DJECE
I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Irena Goršić - voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Irena Goršić ukratko je obrazložila točku dnevnog reda. Mijenja se čl. 20 iz razloga da bi se
pojednostavila procedura za već upisane korisnike.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 ZA
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.
Točka 6.
INFORMACIJA O OKOLNOSTI IZ ČLANKA 18. STAVAK 1. ZAKONA O SPRJEČAVANJU
SUKOBA INTERESA U POSTUPKU NABAVE USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI
PREDMETA NABAVE: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIČ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Irena Goršić je podnijela izvješće po točki dnevnog reda. Grad Ozalj provodi nabavu robe i
radova bagatelne vrijednosti prema Uputi o postupku za sklapanje ugovora o nabavi
bagatelne vrijednosti od 07.01.2014. godine. Za nabavu bagatelne vrijednosti ne imenuje se
povjerenstvo već JUO Grada Ozlja na temelju Programa prostornog planiranja i uređenja
Grada koji je usvojilo Gradsko vijeće traži tri ili više ponuda. JUO je 01.09.2014. godine
poslao poziv na podnošenje ponuda za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje
DV Zvončić Ozalj trima ponuditeljima. Kriterij za odabir ponude je bio najniža cijena koju je
ponudio ACM d.o.o. Budući da je najpovoljniji ponuditelj poduzeće u kojem je suprug
gradonačelnice suvlasnik 50%, gradonačelnica je tražila mišljenje Povjerenstva za
odlučivanje o sukobu interesa. Povjerenstvo je dalo mišljenje da gradonačelnica može stupiti
u poslovni odnos s tvrtkom ACM d.o.o. pod uvjetom da deklarira članovima Gradskog vijeća
tu okolnost i učini je javno dostupnom na Internet stranicama Grada Ozlja, o čemu treba

izvijestiti Povjerenstvo, koje će donijeti posebnu Odluku. Povjerenstvo upućuje da predmetni
ugovor potpiše zamjenica gradonačelnice.
Vesna Novosel je napustila rad sjednice u 17,21 sati.
Rasprava: Biserka Vranić je kazala da joj se ovo što je priloženo u dokumentaciji uopće ne dopada i da
to puno govori o nama. 2013. godine tvrtka ACM dala je ponudu za proširenje vrtića na
iznos manji od 70.000,00 kn. To je ponuda zadovoljila jer je manja od 70.000,00 kn i ne
podliježe postupku javne nabave. Zanima ju da li se je nešto promijenilo u samom projektu
ili se ide na neku drugu soluciju. Zbog čega je sada ponuda 115,000,00 kn bez PDV a prva
je bila 70.000,00 kn. Čemu sada ovo kad je sve već bilo pripremljeno. Nadalje, napomenula
je da smo već duže vrijeme pod stalnim upitom građana zašto samo jedan projektant radi u
Gradu Ozlju. To ne radi iz nikakve zle namjere jer je sa g. Lipšinićem radila i surađivala ali
je malo čudno da je dolaskom gradonačelnice u užu obitelj stavila Projekt „Ozalj-europska
kolijevka akvarela“ gdje se potpisuje Lipšinić, projekt Park“, vrši nadzor u Starom gradu i
sad je tu projekt proširenja vrtića. Razumije da je autor tog dijela i misli da je najnormalnije
da to on i nastavi ali joj je malo neobično. Kazala je gradonačelnici da ona očito nema u
planu drugi mandat jer za takve stvari ljudi gube mandate. To je vrlo ozbiljna i opasna
situacija i ne samo da gradonačelnicu stavlja u jednu vrlo neugodnu situaciju nego stavlja i
vijećnike. Vranić je dobila desetak upita da kontaktira Povjerenstvo za sukob interesa. Na to
je odgovorila da to ona neće učiniti, već da će to vjerojatno učiniti gradonačelnica. Zamolila
je gradonačelnicu da vodi brigu i o vijećnicima. Mišljenja je da ljudi pitaju i ostale vijećnike i
treba voditi brigu da se malo pripazi. Ne kaže da neko pere novce i da ih netko uzima. Čak
nije pristalica da bračni drug ili djeca budu u NO, ali ovo je malo degutantno.
Gradonačelnica je kazala da je izričito tražila da Povjerenstvo za sukob interesa donese
svoje mišljenje o ovoj stvari. Zašto je veći iznos od onog rješenja kada je Vranić dogovarala
jer je došlo do promjene u projektnom zadatku. Išlo se u novi projektni zadatak i ponuda je
takva kakva je. Donesite zaključak zabrane ACM-u javljati se na natječaje koje raspisuje
grad Ozalj. Ako idemo unatrag može se komentirati tko je sve radio samo niskogradnju ili
samo visokogradnju. Jedan je smjer i ponavlja se jedna firma. Ne može pobjeći da je
supruga projektanta. Kad joj treba neki savjet onda Lipšinić besplatno daje savjet, a kad se
treba javiti na natječaj onda on nema to pravo. Ovdje je mišljenje koje je jako jasno. Projekt
HEP-a o kojem se priča i o kojem se digla velika bura, nerazumno je jer je dogovorila sa
HEP-om da se o njihovom trošku uredi park u centru grada i da nije bilo dušebrižnika koji
su se potrudili da to miniraju, a to je minirao gospodin koji tamo uopće ne živi - gospodin
Klanfar. Kazala je da će se ona i dalje zalagati da se prave ideje i dalje provode. Neće
podilaziti niti poziciji niti opoziciji. Odgovorna je građanima koji su je izabrali.
Zlatko Starešinčić je kazao da poznavajući projektni biro i ljude koji u njemu rade nema
ništa protiv. Gledajmo ponudu koja je najjeftinija, koja je s našeg terena.
Biserka Vranić je kazala da se slaže da g. Lipšinić bude projektant ovog projekta.
Upozorava na malo previše toga u gradu. Ovo vijeće neće donijeti nikakvu zabranu o zabrani
javljanja. Ovo je pitanje političkog ukusa, da se u politički rad uključuje obitelj.
Gradonačelnica je kazala da je angažirala najboljeg od najboljih arhitekta Željka Kovačića.
Zamolila ga je da dođe u Ozalj, on je obišao teren i on će raditi.
Donosi se Zaključak o primanju na znanje Informacije o okolnosti iz članka 18. stavak
1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u postupku nabave usluga bagatelne
vrijednosti predmeta nabave: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje
Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.

Točka 7.
ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA UPRAVE I ODRŽAVANJA GROBLJA:
A) POGREBNIM DRUŠTVIMA
B) AZELIJA EKO D.O.O. OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić - voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Irena Goršić pojasnila je točku dnevnog reda. Prema čl. 3.st.1 Odluke o graobljima sva
groblja na području grada Ozlja komunalni su objekti u vlasništvu Grada Ozlja a njima
upravlja Uprava groblja. Sukladno čl.3 st.2 Gradsko vijeće posebnom Odlukom određuje
pravnu osobu ili drugi subjekt koji će obavljati poslove uprave groblja. 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 AZELIJA EKO d.o.o., osim za groblje u
Durlincima gdje prema želji i tradiciji mještana MO Police te poslove obavlja PD Kamanje.
Prijedlog je bio da se ugovori sklope na vrijeme od jedne godine i da se u tom vremenu vide
druge mogućnosti obavljanja ove djelatnosti. Navela je da je u međuvremenu došao prijedlog
da se ugovori sklope na četiri godine
Jasminka Tkalac napustila sjednicu u 17,46 sati.
Vratila se u 17,49 sati.
Rasprava:
Ivica Benković i Josip Žapčić se slažu da se sklope ugovori na četiri godine jer je rok od
godine dana premali.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
Donose se Odluke o povjeravanju poslova uprave i održavanje groblja:
A) POGREBNIM DRUŠTVIMA
B) AZELIJA EKO D.O.O. OZALJ
Točka 8.
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ:
A) ODLUKA
O
PONIŠTAVANJU
NATJEČAJA
ZA
RAVNATELJA/RAVNATELJICE
B) ODLUKA O RAZRJEŠENJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJICE
C) ODLUKA O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA

IZBOR

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Irena Goršić - voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Irena Goršić je pojasnila točku dnevnog reda. Odbor za izbor i imenovanje se sastao i
predlaže Gradskom vijeću da se donese Odluka o poništenju natječaja za izbor ravnatelja
Zavičajnog muzeja Ozalj, da se donese Odluka da se gospođa Zdenka Stupić razriješi
dužnosti vršiteljice dužnosti ravnateljice, te da se Stjepan Bezjak imenuje za v.d. ravnatelja
jer je za vrijeme stručnog usavršavanja i nakon toga kroz rad na određeno vrijeme dao
ogroman doprinos na otvaranju muzejske postave i radu muzeja.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
Zaključak:
a)
Donosi
se
Odluka
o
poništavanju
natječaja
za
izbor
ravnatelja/ravnateljice
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
b) Donosi se Odluka o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
c) Donosi se Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja

Točka 9.
ODLUKA O PRISTUPANJU I PREUZIMANJU POSLOVNIH UDJELA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA
d.o.o.
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić - voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Irena Goršić je pojasnila točku dnevnog reda.
Josip Žabčić napustio sjednicu u 17,56 sati.
Vratio se na sjednicu u 17,58 sati.
Rasprava: Biserka Vranić je kazala da je Grad Ozalj jedini grad koji nije pristupio Razvojnoj agenciji.
To je politička odluka. To nam neće donijeti ništa. Kad se radi neki projekt moramo imati
ljude koje plaćamo po projektu. Razvojna agencija nama ništa ne radi besplatno. Da li
moramo donesti ovakvu odluku na štetu proračuna. Ne vidi razloga za uložiti 80.000,00 kn.
Gradonačelnica je kazala da je gospođa Vranić u pravu da općine izlaze. One nemaju
nikakvih ljudskih kapaciteta. Od gradova jedino Ozalj nije član. Karla je do sada najviše
radila za Grad Karlovac. Radit će i za nas ali moramo tražiti. Sami nemamo kapacitete ali i
tu ćemo se morati ekipirati popunjavanjem četvrtog odsjeka za gospodarstvo i EU projekte.
Na dnevnoj razini su natječaji, a pravila praćenja i administratiranja su vrlo zahtjevna.
Moramo se javljati na natječaje i računati na sredstva koja se nude.
Usvajanje: 8 ZA suzdržanih 7
Donose se Odluke o pristupanju i preuzimanju poslovnih udjela trgovačkog društva
Razvojna agencija Karlovačke Županije - KARLA d.o.o.
Točka 10.
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Jasna Panijan pojasnila točku dnevnog reda. Mijenja se članak 50. Odluke o komunalnom
redu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
Točka 11.
A) JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU,
B) JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
Izvjestitelj: Irena Goršić - voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Irena Goršić je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava:
Zaključak: a) Prima se na znanje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Grada Ozlja za 2014. godinu
b) Prima se na znanje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Karlovačke županije za 2014. godinu

Točka 12.
PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U KARLOVCU
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Irena Goršić - voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Irena Goršić pojasnila je točku dnevnog reda. Kazala je da se sastao Odbor za izbor i
imenovanja koji predlaže Gradskom vijeću da se za sudca porotnika za mladež Županijskog
suda u Karlovcu imenuje gospođa Vesna Novosel i naknadno je došao prijedlog da se
imenuje i Bogdan Bošnjak.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Karlovcu.
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad
sjednice završen u 18,16 sati.

Gradonačelnica je obavijestila prisutne o Projektu KRABAT i pozvala nazočne vijećnike da
dana 27.,28. i 29.03. posjete Sajam u Njemačkoj.

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ:2133/05-01-15-1

ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec
_______________________

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar
_____________________________

Točka 3.
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA OZLJA
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:
Jasna Panijan – voditeljica Odsjeka za urbanizam i
komunalne poslove
PRIJEDLOG:
Donosi se: Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Ozlja

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 350-02/15-01/__
UR.BROJ: 2133/05-01-15-01
Ozalj, _. ožujka 2015.god.

-PRIJEDLOG-

Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 7/13 pročišćeni tekst) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj
153/13), Gradsko vijeće Grada Ozlja na _. sjednici, održanoj dana _. ožujka 2015. godine,
donijelo je

ODLUKU O IZRADI
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA OZLJA
Članak 1.
Donosi se Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja br. 4/06) – u daljnjem tekstu Plan.
I. PRAVNA OSNOVA I RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA GRADA OZLJA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana je Zakon o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) (u daljnjem tekstu: Zakon).
Prostorni plan može se mijenjati i dopunjavati prema proceduri određenoj Zakonom.
Članak 3.
U razdoblju od donošenja Prostornog plana uređenja Grada Ozlja pojavile su se
okolnosti koje imaju utjecaj na korištenje i namjenu prostora. Plan je potrebno uskladiti sa
propisima koji su stupili na snagu od njegovog donošenja, Zakonom o prostornom uređenju i
Prostornim planom uređenja Žumberak – Samoborsko gorje .
II. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4
Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju tekstualni (obrazloženje, odredbe za provođenje) i
grafički dio Plana.
Prostorni obuhvat odnosi se na izmjene i dopune Plana cjelokupnog prostora Grada
Ozlja.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Razvoj Grada i svi zahvati u prostoru realiziraju se dulji niz godina u skladu s
dokumentima prostornog uređenja, što je rezultiralo skladnim uređenjem prostora unutar
građevinskog područja naselja - od razgraničenja prostora po namjeni do opremljenosti
komunalnom infrastrukturom.
IV. CILJEVI IZMJENE I DOPUNE PLANA I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta za izradu izmjena i dopuna Plana sukladni su Strategiji
prostornog uređenja Republike Hrvatske (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i
stanovanja, Zavod za prostorno planiranje, Zagreb 1997. i 2013. godine), Odluci o donošenju
Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 50/99 i 84/13) i
Prostornom planu uređenja Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 26/0l,
33/0l, 36/08 i 56/13).
Obahvaća se usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.
153/13).
Ciljevi i programska polazišta za izradu izmjena i dopuna Plana su osiguranje prostora
za dugoročni razvoj naselja o poduzetništva, te osiguranje uvjeta za gradnju građevina i
infrastrukturnih sustava na spomenutim načelima.
Članak 7.
Izmjene i dopune Plana odnose se na Odredbe za provođenje i kartografske prikaze i na
dijelove Obrazloženja koji se odnose na:
1. Građevine od važnosti za državu i županiju
- uskladiti infrastrukturne objekte sa postojećim stanjem
- uskladiti Plan sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i drugim propisima iz
oblasti gospodarenja otpadom ;
2. Određivanje prostora za razvoj naselja
Odrediti moguće prostore za razvoj naselja
3. Građevinsko područje naselja
Potrebno je
-izvršiti analizu građevinskog područja naselja i postupiti po opravdanim zahtjevima za
izmjenu plana u više katastarskih općina
4. Infrastruktura
Utvrditi uvjete za mogućnost rekonstrukcije postojećih prometnica
5. Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene
Potrebno je revidirati područja proizvodne namjene, turističko ugostiteljse i sportske
namjene
6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina
Potrebno je ispraviti kategorije zaštićenih prirodnih vrijednosti prema Zakonu o zaštiti
prirode i važećim dokumentima, te propisati mjere zaštite za područje nacionalne
ekološke mreže prema dostavljenim smjernicama nadležnog tijela iz zahtjeva za izradu
plana.
7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Ove mjere potrebno je dopuniti mjerama iz posebnih propisa koji se odnose na zaštitu
zraka i poljoprivrednog zemljišta.
8. Usklađivanje Plana
Izvršiti usklađenje Plana sa postojećim propisima i Prostornim planom Parka prirode
Žumberak – Samoborsko gorje
9. Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.
V. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I PODLOGA
Članak 8.
Kartografski prikazi za sve faze izrade Plana izradit će se korištenjem digitalnih topografskih
karata u mjerili 1:25 000 i 1:5 000.
Odgovarajuće podloge iz prethodnog stavka osigurat će Nositelj izrade plana.
VI. TIJELA I OSOBE ODREĐENE POSEBNIM PROPISIMA I DRUGI SUDIONICI
IZRADE PLANA
Članak 9.
Tijela i osobe koji će svojim podacima, planskim smjernicama i propisanim
dokumentima iz djelokruga svoga rada sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana su:
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
- Državni zavod za zaštitu prirode,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Karlovac,
- Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša,
- Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo
- Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije
- Hrvatske šume, Uprava šuma Karlovac,
- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save,
- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save,
Vodnogospodarska ispostava za slivno područje ''Kupa''
- Hrvatske vode, VGI «Kupa »,
- Hrvatske ceste,
- HŽ Infrastruktura,
- HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektra Karlovac
- PLINACRO d.o.o.,
- Županijska uprava za ceste Karlovačke županije,
- Hrvatske ceste,
- Komunalno Ozalj d.o.o.
- HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke
županije
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, Inspektorat unutarnjih
poslova, Inspektori zaštite od požara, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47000 Karlovac
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac,
- javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
.

VII. ROKOVI
Članak 10.
Nositelju izrade plana navedena tijela i osobe iz prethodnog članka, dužna su u roku
od trideset dana od zaprimljene Odluke s pozivom o dostavi zahtjeva, dostaviti zahtjeve
(podatke, planske smjernice, i propisane dokumente iz djelokruga svog rada ) za izradu
izmjena i dopuna Prostornog plana.
Plan izrade i procedura provođenja izmjena i dopuna Prostornog plana predviđa se
slijedećim tijekom:
- izrada izmjena i dopuna Plana započeti će sklapanjem ugovora nositelja izrade i izrađivača –
travanj 2015. godine,
- izrada nacrta Plana –lipanj 2015. godine,
- izrada prijedloga Plana za javnu raspravu – srpanj 2015. godine,
- izrada nacrta konačnog prijedloga Plana – rujan 2015. godine,
- izrada konačnog prijedloga Plana –
listopad 2015. godine,
- donošenje Plana –
prosinac 2015. godine.
VIII. FINANCIRANJE
Članak 11.
Sredstva za financiranje Izmjena i dopuna Plana osigurana su u proračunu Grada
Ozlja.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Ozlja.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Ozlja.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Basar

Točka 4.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2014.G.
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:
Jasna Panijan – voditeljica Odsjeka za urbanizam i
komunalne poslove
PRIJEDLOG:
Donosi se: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana
gospodarenja otpadom za 2014.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD OZALJ
GRAD OZALJ
GRADONAČELNICA
KLASA: 351-01/15-01/01
UR.BROJ: 2133/05-02-15-03
Ozalj, 9. ožujka 2015.god.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine"
broj 94/13) i članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 5/09, 1/13 i
2/13), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
I
Ovim izvješćem je obuhvaćena provedba obveza utvrđenih Planom gospodarenja
otpadom Grada Ozlja za razdoblje 2009. - 2016. godine (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/09),
procjena učinkovitosti poduzetnih mjera, te iznosi financijskih sredstava utrošeni za izvršenje
naprijed navedenih obveza.
II
Na području Grada Ozlja je postavljeno 60 zelenih otoka za odvojeno prikupljanje
otpada – spremnici za papir, metal, plastiku i staklo te četiri spremnika za tekstil. Bez obzira
na to, daleko najveći dio otpada se prikuplja u pomiješanom stanju i kao takav odvozi na
odlagalište.
Gubici nastali propadanjem vrijednosti nepovratno pomiješanih otpadnih tvari koji se
očituju u nemogućnosti njihovog daljnjeg iskorištavanja kao i problemi vezani uz nepotrebno
opterećivanje okoliša gomilanjem smeća te ugrožavanje prirodnih resursa ukazuju na potrebu
boljeg gospodarenja komunalnim otpadom.
Zbog toga je tijekom 2014. godine izrađena studija „Ekološki zasnovan sustav
gospodarenja komunalnim otpadom“ za područje obuhvata LAG Vallis Colapis – grad Ozalj i
općine Kamanje, Ribnik i Žakanje. Novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom predočen
u toj studiji slijedi ekološka načela i kriterije kojima se nastoji postići najviši stupanj
odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpada čime se
ostvaruju višestruko korisni učinci:
- materijalno iskorištavanje otpadnih tvari recikliranjem – papir, polimeri, biorazgradive
tvari, staklo i drugo;

- odvajanje opasnih tvari iz komunalnog otpada ostvarujući pritom bitno smanjenje
nepovoljnih svojstava ostatnog otpada i
- smanjenje volumena i mase ostatnog otpada kojeg treba zbrinuti u okviru županijskog
centra za gospodarenje otpadom.
III
U 2014. godini sa područja Grada Ozlja odvezeno je i deponirano 1.457,72 t otpada na
deponiju Ilovac, što iznosi 0,59 kg po stanovniku dnevno. U odnosu na 2013. godinu,
odloženo je 89 t otpada više. U usporedbi s 2008. godinom koja je prethodila donošenju Plana
gospodarenja otpadom, ostvareno je smanjenje komunalnog otpada od 27,28 t, odnosno 1,8%.
Iako smanjenje količine otpada u 2014. godini u odnosu na 2008. godinu nije znatno, bitna je
činjenica da se količina komunalnog otpada smanjila, a nije ostvareno predviđanje da će
količina otpada vremenom rasti.
Prama vrstama i kategorizaciji otpada odvezene su slijedeće vrste otpada:
o 030105 piljevina
o 070213 otpadna plastika
o 120117 otpad od pjeskarenja
o 170202 staklo
o 170504 zemlja i kamenje
o 170904 miješani građevinski otpad
o 200301 miješani komunalni otpad
Osim navedenih vrsta otpada koje su deponirane, sakupljeno je 8,12 t otpada kategorije
200101 papir i karton i 0,48 t otpada 150102 ambalaža od plastike, koji je predan oporabitelju
Vršena je edukacija stanovništva o pravilnom odlaganju otpada u sklopu projekta
„Otpad nije smeće“.
IV
U sklopu akcije „Zelena čistka“ očišćena je divlja deponija otpada u naselju Požun.
Osim toge je izvršeno uklanjanje otpada u Belinskom Selu i kod špilje u Ozlju. Za to je iz
proračuna Grada Ozlja izdvojeno 10.397,24 kn za odvoz otpada i 1.250,00 kn za uslugu rada
stroja.
V
Zbog nedostatka financijskih sredstava nisu očišćene divlje deponije predviđene
Planom.
VI
Ovo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Ozalj objavit će se u
«Službenom glasniku» Grada Ozlja.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 351-01/15-01/01
UR.BROJ: 2133/05-02-15-04
Ozalj, __. ožujka 2015.god.

-PRIJEDLOG-

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne
novine" broj 94/13) i članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 5/09,
1/13 I 2/13), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj _. sjednici održanoj dana _. ožujka 2015.
godine, donijelo je:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu

1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu,
u tekstu kako je dostavljeno vijećnicima za ovu sjednicu Gradskog vijeća.

2.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu prilaže se
Zaključku i njegov je sastavni dio.

3.

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Ozlja.

Obrazloženje

Plan gospodarenja otpadom Grada Ozlja odnosi se na razdoblje od 2009. do 2016.
godine.
Prema čl. 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (1) Jedinica lokalne
samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u
svom službenom glasilu.
Prema Planu, do kraja 2014. godine smatralo se da će biti uklonjene sve veće deponije
otpada, što se nije ostvarilo. Najveći problem je sanacija divlje deponije u Ferencima zbog
teške pristupačnosti, konfiguracije i sastava tla – špilje iznad Kupe. Veliki je problem i dalje
nastajanje novih divljih odlagališta,te odlagališta na saniranim površinama, koje se moraju
iznova čistiti, te ponašanje ljudi koji nisu motivirani da izdvajaju iskoristivi otpad.
Pozitivno je, što unatoč pretpostavkama da će količina otpada vremenom rasti, to se nije
dogodilo, već se pomalo smanjuje u odnosu na 2008. godinu koja je prethodila donošenju
Plana.

Točka 5.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:
Jasna Panijan – voditeljica Odsjeka za urbanizam i
komunalne poslove
PRIJEDLOG:
Donosi se: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:363-03/15-01/__
UR.BROJ:2133/05-01-15-01
Ozalj, _. ožujka 2015.godine
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 33. Statuta Grada Ozlja
(„Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 5/09, 1/13 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj _.
sjednici održanoj dana _. ožujka 2015. godine d o n i j e l o je:

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Članak 1.
Članak 41. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 8/10, 5/13,
8/13 i 1/15) mijenja se i glasi:
„Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina
na području Grada Ozlja.
Korisnik usluge obavezan je koristiti usluge isporučitelja usluge , na način i pod
uvjetima utvrđenim Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga sakupljanja i
odvoza komunalnog otpada Isporučitelja usluge.“
Članak 2.
Članak 44. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 8/10, 5/13,
8/13 i 1/15) mijenja se i glasi:
„Broj i vrsta posuda određuje isporučitelj usluge ovisno o potrebama i drugim
uvjetima, i to:
- za domaćinstva u obiteljskim kućama posude zapremina od 120 , 240 i 1.100 litara;
- za domaćinstva u građevinama kolektivnog stanovanja posude zapremine od 120, 240 i
1.100 litara;
- za pravne osobe korisnike poslovnog prostora posude zapremine 120, 240 i 1.100 litara,
te kontejneri zapremine 5 m3.
Za korisnike u prigradskim i seoskim naseljima, gdje zbog neuređenih nerazvrstanih
cesta, sakupljanje i odvoz otpada nije moguće organizirati za svako domaćinstvo zasebno,
postavlja se zajednička posuda od 1.100 litara ili 5 m3, na lokaciji gdje je moguć pristup
specijalnim vozilom Isporučitelja usluge.“
Članak 3.
U ostalom dijelu Odluka o komunalnom redu ostaje nepromijenjena.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Ozlja“.

Točka 6.
AZELIJA EKO D.O.O.:
ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O POVEĆANJU
TEMELJNOG KAPITALA I ODLUKE O IZMJENI DRUŠTVENOG
UGOVORA
PREDLAGATELJ: Azelija Eko d.o.o.
IZVJESTITELJ:

Irena Goršić – voditelj Odsjeka

PRIJEDLOG:
Donosi se:
- Odluka o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog
kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/15-01/01
URBROJ: 2133/05-01-15-9
Ozalj, . ožujak 2015.g.
- PRIJEDLOG Temeljem članka 33. Statuta Grada Ozlja ( «Službeni glasnik » Grada Ozlja
broj 7/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15. sjednici
održanoj dana . ožujka 2015.g., donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i
Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju
trgovačkog društva AZELIJA EKO d.o.o.
I.
Prihvaća se Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o
izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj, sve kao
u tekstu Prijedloga koji čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.

Za GRAD OZALJ, Ozalj, Kurilovac 1, OIB:45123683624, gradonačelnica
mr.sc.Gordana Lipšinić
i
Za Općinu Žakanje, Žakanje 58, OIB: 22280655264, načelnik Nikola Sopčić
ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
I
ODLUKA O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA
O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI AZELIJA EKO d.o.o. OZALJ

I)
GRAD OZALJ, kojeg zastupa mr.sc.Gordana Lipšinić i OPĆINA ŽAKANJE,
koju zastupa Nikola Sopčić kao članovi društva AZELIJA EKO d.o.o. s sjedištem u
Ozlju, Kolodvorska 29, upisano u Trgovački sud u Zagrebu-stalna služba u
Karlovcu, sa MBS080896474, OIB:48386413757, na Skupštini Društva održanoj u
prostorijama AZELIJA EKO d.o.o. u Ozlju, Kolodvorska 29,
jednoglasno donose Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i Odluku o
izmjeni Društvenog ugovora, a kako slijedi u nastavku.
a) Odluku o povećanju temeljnog kapitala AZELIJA EKO d.o.o.
1.Trgovačko društvo AZELIJA EKO d.o.o. sa sjedištem u Ozlju, Kolodvorska 29,
upisano u Trgovački sud u Zagrebu-stalna služba u Karlovcu, sa MBS080896474,
OIB:48386413757, ima temeljni kapital u iznosu 1.450.000,00 kuna.
2.Poslovni udjeli raspoređeni su kako slijedi:
GRAD OZALJ preuzeo je jedan poslovni udio r.br.1., koji odgovara nominalnom
iznosu uloga od 870.000,00 (slovima: osamstosedamdesettisuća) kuna.-------------OPĆINA ŽAKANJE preuzela je jedan poslovni udio r.br.2., koji odgovara
nominalnom iznosu uloga od 580.000,00 (slovima: petstoosamdesettisuća) kuna.--3. Članovi Društva povećavaju uplatama u novcu temeljni kapital Društva AZELIJA
EKO d.o.o. sa sadašnjeg iznosa od 1.450.000,00 kuna,
za iznos od 180.000,00 kn,
na ukupni iznos temeljnog kapitala Društva od 1.630.000,00 kuna.
4. Temeljni kapital Društva povećava se uplatom u novcu i to:
- povećanjem poslovnog udjela r.br.1 člana Društva – GRADA OZLJA koji
povećava svoj postojeći poslovni udjel r.br.1. u Društvu AZELIJA EKO d.o.o. sa
nominalnog iznosa 870.000,00 (slovima: osamstosedamdesettisuća) kuna, za
iznos 108.000,00 kn na ukupni iznos poslovnog udjela r.br.1 od 978.000,00 kn
koji predstavlja poslovni udio u cijelosti uplaćen u novcu.
- povećanjem poslovnog udjela r.br.2 člana Društva – OPĆINE ŽAKANJE koja
povećava svoj postojeći poslovni udjel r.br.2. u Društvu AZELIJA EKO d.o.o. sa
nominalnog iznosa 580.000,00 (slovima: petstoosamdesettisuća) kuna, za iznos
72.000,00 kn na ukupni iznos poslovnog udjela r.br.2 od 602.000,00 kn koji
predstavlja poslovni udio u cijelosti uplaćen u novcu.

1.1. GRAD OZALJ se obvezuje, najkasnije do 31.05.2015.g., na račun Društva
AZELIJA EKO d.oo. u svrhu povećanja kapitala, jednokratno, uplatiti novčani
iznos od 108.000,00 kn, kao i pred javnim bilježnikom dati posebnu Izjavu o
preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za koji se povećava temeljni kapital.
1.2. OPĆINA ŽAKANJE se obvezuje, najkasnije do 31.05.2015.g., na račun Društva
AZELIJA EKO d.oo. u svrhu povećanja kapitala, jednokratno, uplatiti novčani
iznos od 72.000,00 kn, kao i pred javnim bilježnikom dati posebnu Izjavu o
preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za koji se povećava temeljni kapital.
1.3. Ukoliko članovi Društva do 31.05.2015.g. ne uplate novčane uloge za
povećanje njihovih poslovnih udjela, ova Odluka neće proizvesti nikakve pravne
učinke, te neće biti moguće upisati povećanje temeljnog kapitala u Registar
Trgovačkog suda u Zagrebu-stalne službe u Karlovcu.
b) Odluka o izmjeni Društvenog ugovora AZELIJA EKO d.o.o.
U Društvenom ugovoru društva AZELIJA EKO d.o.o.Ozalj, potpuni tekst od _____,
mijenja se članak 8., koji izmijenjen sada glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 1.630.000,00 (slovima: milijunšestotridesettisuća)
kuna u stvarima i pravima
Mijenja se članak 9., koji izmijenjen sada glasi:
„Preuzeta su dva poslovna udjela:
GRAD OZALJ preuzeo je jedan poslovni udio, koji odgovara nominalnom iznosu
uloga od 978.000,00 (slovima: devetstosedamdesetosamtisuća) kuna.
OPĆINA ŽAKANJE preuzela je jedan poslovni udio, koji odgovara nominalnom
iznosu uloga od 602.000,00 (slovima: šestodvijetisuće) kuna.

II.) Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva dužna je podnijeti registarskom
sudu prijavu radi povećanja temeljnog kapitala i izmjene Društvenog ugovora.

Točka 7.
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
a) Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014.g.
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.,
c) Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog
odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj,
PREDLAGATELJ:
IZVJESTITELJ:
PRIJEDLOG:
Donosi se:
a) Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014.g.
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.,
c) Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog
odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj,

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:601-02/15-01/01
URBROJ: 2133/05-01-15-2
Ozalj, 31. ožujak 2015. god.
- PrijedlogNa temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada
Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za
2014.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.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/15-01/01
URBROJ: 2133/05-01-15-4
Ozalj,31. ožujak 2015. god.
-prijedlog–
Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj
7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15. sjednici održanoj
dana 31. ožujka 2015.g. donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za
2015.g.
II.
Izmjena Financijskog plana iz točke I. prilaže se zaključku i njegov je sastavni
dio.
III:
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

Točka 8.
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ
a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana i izvješće o radu za
2014.g.,
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.,

PREDLAGATELJ: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA
BELOSTENCA OZALJ
IZVJESTITELJ:

Zdenka Stupić – ravnateljica

PRIJEDLOG:
Donosi se:
a) Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana i
Izvješća o radu za 2014.g.
b) Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za
2015.g.,

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-04/15-01/01
URBROJ: 2133/05-01-15-2
Ozalj, 31. ožujak 2015. god.
-prijedlogNa temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada
Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 31. ožujak 2015.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana
Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2014.godinu.
II
Izvješće o radu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2014.g.
prilažu se Zaključku i njegov su sastavni dio i neće se objavljivati.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-04/14-01/05
URBROJ: 2133/05-01-15-4
Ozalj, 31.ožujak 2015. god.
-prijedlog–
Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada
Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015.g. donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se I. Izmjena Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice
Ivana Belostenca Ozalj za 2015.g.
II.
Izmjena Financijskog plana iz točke I. prilaže se zaključku i njegov je
sastavni dio.
III:
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

Točka 9.
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ:
a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana i izvješće o radu za
2014.g.,
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.,

PREDLAGATELJ: ZAVIČAJNI MUZEJ
IZVJESTITELJ:
a) Zdenka Stupić – prijašnja vd ravnateljica
b) Stjepan Bezjak – vd ranatelja
PRIJEDLOG:
Donosi se:
a) Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana i
Izvješća o radu za 2014.g.
b) Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za
2015.g.,

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-05/15-01/01
URBROJ: 2133/05-01-15-2
Ozalj, 31. ožujak 2015. god.
- prijedlog Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada
Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja
Ozalj za 2014.godinu.
II
Izvješće o radu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2014.g.
prilažu se Zaključku i njegov su sastavni dio i neće se objavljivati.
IV
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-05/15-01/05
URBROJ: 2133/05-01-15-4
Ozalj,31.ožujak 2015. god.
-prijedlog–
Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada
Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015.g. donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se I Izmjena Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za
2015y.g.
II.
Izmjena Financijskog plana iz točke I. prilaže se zaključku i njegov je
sastavni dio.
III:
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

Točka 10.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA:
a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana i izvješće o radu za 2014.g.,
b) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.
PREDLAGATELJ:
ZRINSKA:
IZVJESTITELJ:

PUČKO

OTVORENO

UČILIŠTE

KATARINA

Zdenka Stupić – ravnateljica

PRIJEDLOG:
Donosi se:
a) Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana i
Izvješća o radu za 2014.g.
b) Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za
2015.g.,

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/15-01/02
URBROJ: 2133/05-01-15-2
Ozalj,. ožujka 2015. god.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada
Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015.g., donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Pučkog otvorenog
učilišta Katarina Zrinska Ozalj za 2014.godinu.
II.
Izvješće o radu i 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.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-03/15-01/01
URBROJ: 2133/05-01-15-4
Ozalj,31. ožujak 2015. god.
-prijedlog–
Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj
7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15. sjednici održanoj
dana 31. ožujka 2015.g. donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se I. Izmjena Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina
Zrinska Ozalj za 2015.g.
II.
Izmjena Financijskog plana iz točke I. prilaže se zaključku i njegov je sastavni
dio.
III:
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

Točka 11.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
GRADA OZLJA ZA 2014.G.

PRORAČUNA

PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:

Lidija Bošnjak – pročelnica JUO

PRIJEDLOG:
Donosi se: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2014.g.

Točka 12.
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE ZA RAZDOBLJE
OD 01.07.-31.12.2014.G.
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:

Gradonačelnica

PRIJEDLOG:
Donosi se: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za
razdoblje od 01.07.-31.12.2014.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-05/15-01/01
URBROJ: 2133/05-01-15-2
Ozalj,31. ožujak 2015. god.
-prijedlogNa temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada
Ozlja” broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015.g. donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2014.g.
Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka i neće se objavljivati.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

Točka 13.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015.G.
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:

Lidija Bošnjak – pročelnica JUO

PRIJEDLOG:
Donose se: I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2014.g.

Točka 14.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
OZLJA ZA 2015.G.
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:

Lidija Bošnjak – pročelnica JUO

PRIJEDLOG:
Donosi se: Odluka o Izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za
2015.g.

Točka 15.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA IZGRADNJE GRAĐEVINA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015.G.
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:

Lidija Bošnjak – pročelnica JUO

PRIJEDLOG:
Donosi se: Odluka o Izmjenama Programa izgradnje građevina i uređaja
komunalne infrastrukcture u 2015.g.

Točka 16.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015.G.
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:

Lidija Bošnjak – pročelnica JUO

PRIJEDLOG:
Donosi se: Odluka o Izmjenama
infrastrukcture za 2015.g.

Programa

održavanja

komunalne

Točka 17.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
ZA 2015.G.
PREDLAGATELJ: GRADONAČELNICA
IZVJESTITELJ:

Lidija Bošnjak – pročelnica JUO

PRIJEDLOG:
Donosi se: Odluka o Izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g.

Točka 18.
ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA ZA 2014.G.
PREDLAGATELJ: Odbor za dodjelu javnih priznanja
IZVJESTITELJ:

Stjepan Zoretić – predsjednik Odbora

PRIJEDLOG:
Donosi se: Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2014.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/15-01/01
URBROJ: 2133/05-01-15-9
Ozalj, . ožujak 2015.g.
- PRIJEDLOG Temeljem članka 33. Statuta Grada Ozlja ( «Službeni glasnik » Grada Ozlja
broj 7/13-pročišćeni tekst) te Odluke o načinu dodjele javnih priznanja Grada Ozlja
(«Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 1/98), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 15.
sjednici održanoj dana . ožujka 2015.g., donijelo je
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2014.godinu
I
Za osobite zasluge u svekolikom promicanju odnosa u oblastima društvenog i
gospodarskog života i stvaralaštva na području Grada Ozlja dodjeljuju se slijedeća
javna priznanja za 2014.godinu:
1. Damiru Vergotu, vlasniku obrta Stolarija Verdi, u Vivodini 4 d – za
doprinos u gospodarstvu,
2. Nives Perašin, vlasnici Ljekarne u Ozlja, Kurilovac 8 b – za doprinos u
gospodarstvu,
3. Miji Juranu iz Ozlja, Polja Ozaljskog 96, predsjednika Pogrebnog društva
Trg 1992 - za doprinos u društvenom i volonterskom radu,
4. UDVDR RH Ogranak Ozalj-Žakanje – za društveni rad i volonterstvo,
5. dr.Zlatku Demetaru iz Ozlja, Kurilovac 9 – za životno djelo
II
Javna priznanja uručit će se prigodom obilježavanja Dana Grada Ozlja.
III
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.

