
 
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

održane dana 27. veljače 2020. godine s početkom u 17,30 sati 
 
 
SJEDNICI NAZOČNI: Bakarić Stjepan, Basar Gordana, Benković Ivica, Broz Josip, Čupor  
                                 Ivan, Grgić Igor, Guštin Boris, Latin Andrija, Rendulić Marina,  
                                 Šimunić Irena, Zoretić Stjepan.   
ODSUTNI: Bakin-Mlačak Kristina, Kalčić Igor, Tomak Marković Ivana, Vergot Damir 
NAZOČNI: 

 Gordana Lipšinić – gradonačelnica 

 Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

 Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo  

 Biserka Vranić - županijska vijećnica  

 Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o. 

 Miroslav Cigić – direktor Azelija eko d.o.o.  

 Vesna Novosel – ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 

 Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj  

 Bogdan Bošnjak – ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj 

 Marina Starešinčić, predsjednica ZŠUGO 

 Vanja Lukačić, predstavnik tvrtke „Mobilita Evolva“  

 novinari 
 
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 16,30 sati  
 
Sjednicu Gradskog vijeća otvorio je Stjepan Zoretić, predsjednik Gradskog vijeća. 
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 11 vijećnika, te da sjednica može 
započeti.  
Dao je riječ gradonačelnici koja je pozdravila nazočne i projektanta iz tvrtke Mobilita 
Evolva, gospodina Vanju Lukačića kojeg su angažirale Hrvatske ceste da bi napravili 
Projekt „Rekonstrukcija dijela Državne ceste 228“ koja prolazi kroz Ozalj. To je zapravo 
projektiranje nogostupa i djelomično biciklističke staze od skretanja za Jaškovo do kraja 
Ozlja. Pregovori traju već neko vrijeme i konačno smo došli do kraja pa je zamolila 
gospodina Vanju Lukačiča da nam predstavi projekt. Danas je donio i projekt rušenja, 
odnosno uklanjanja zgrada u gornjem Ozlju koje smo svojevremeno otkupili a nismo mogli 
pristupiti rušenju dok se taj projekt ne napravi.  
 
Nakon održane prezentacije predsjednik Gradskog vijeća dnevni red je dan na raspravu i 
na Usvajanje.  
 
Kazao je da je izmjena u dnevnom redu u točki 17. i 18. u nazivu točke. Treba pisati: 
„Odbora za dodjelu javnih priznanja“.  
 

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća 
3. Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2020. godinu 
4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 
5. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Ozlja 
6. Zajednica Športskih udruga Grada Ozlja: 

  a) Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu 



      b) Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu 
7. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Grada Ozlja 
8. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti trgovačkom društvu Azelija Eko d.o.o. 
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti na 

području Grada Ozlja 
10. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2020. 

godinu 
11. Odluka o potpisivanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Ozlja i Grada 

Murskog Središća 
12. Zaključak o primanju na znanje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnice za 

zaduživanje tvrtke Azelija Eko d.o.o. 
13. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Ozlja 

14. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj 

15. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Zavičajnog muzeja Ozalj za 

2019. godinu 

16. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta 

Katarina Zrinska – Ozalj za 2019. godinu 

17. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja 

18. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja 

19. Zaključak o primanju na znanje Javnog poziva o dodjeli javnih priznanja Grada 

Ozlja za 2019. godinu 

 
Gradonačelnica je kazala predsjedniku Gradskog vijeća i svim članovima Gradskog vijeća 
podijelila pozivajući se na čl. 72. stavak 4. kojim kao predlagatelj traži dopunu dnevnog 
reda sjednice sa točkom dnevnog reda „Prijedlog zaključka o ponovnom raspisivanju 
natječaja za imenovanje ravnatelja POU Katarina Zrinska Ozalj. Zaključak o raspisivanju 
natječaja za imenovanje ravnatelja donesen je dana 25. rujna 2019. godine. Slijedom 
provedenog javnog natječaja Odbor za izbor i imenovanje dana 19. studenog 2019. godine 
utvrdio je da je jedna kandidatkinja zadovoljila uvjete i jednoglasno je predložio Gradskom 
vijeću da donese zaključak o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja POU i o imenovanju 
ravnateljice POU. Budući da predložena kandidatkinja na toj sjednici Gradskog vijeća nije 
izabrana i tada je donijeta odluka o poništenju natječaja. Zato je tražila predsjednika 
Gradskog vijeća da se na današnju sjednicu ponovno stavi ova ista točka. U nastavku je 
dala pismo koje je 17. veljače 2020. godine uputila kao molbu za proširenje dnevnog reda 
ove današnje sjednice. Na ovaj pismeni zahtjev nije dobila niti pismeni niti usmeni odgovor 
koji bi je zadovoljio. Na kraju dužna je upozoriti da se nepopunjavanjem radnog mjesta 

ravnatelja POU šteti zajednici o kojoj smo svi dužni skrbiti i to grijehom propusta. U 
konačnici radi se o neodgovornom raspolaganju javnim novcem. Potpuno mirne savjesti 
prebacuje to na savjest vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da je na prošloj sjednici rečeno da će se ova točka 
ostaviti za bolja vremena. S obzirom na požurivanje gradonačelnice ta bolja vremena bi 
trebala doći što prije. Predlaže da bi trebalo razmisliti o tome da to radno mjesto bude na 8 
sati dnevno. Nitko nikada nije rekao da je protiv POU ali su razmišljanja da trenutno 
imamo v.d. ravnatelja koji dužnost jako dobro obavlja. Znamo da mu je to veliko 
opterećenje ali neće to trajati do beskonačnosti. Nada se da će ova točka biti na sljedećoj 
sjednici koja će biti svakako prije Dana Grada Ozlja. Predlaže da se ide na glasanje za 
prijedlog gradonačelnice.  
 
Usvajanje: 11 SUZDRŽAN 
Prijedlog nije uvršten u Dnevni red. 
 
 



Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA.  
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 
 
 

Točka 1. 
AKTUALNI SAT  

 
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Kazao je da nas ove godine vrijeme služi jer nema 
snijega pa se nada da će ta sredstva ostati za ceste. Već smo ušli u drugu godinu od kada 
je rečeno da će se riješiti javna rasvjeta u industrijskoj zoni. Na žalost, to se ne rješava. 
Predložio je da se obilaznica koja je napravljena prema zoni osvijetli od Karlovačke ceste 
prema igralištu Nogometnog kluba. Napomenuo je da još uvijek nije riješen dio kanala 
kojim dolazi voda iz Karlovačke ceste, gdje se ispred ulaza u glavni kanal zatrpalo 
kamenom jer obilaznica pliva.  

 
Lidija Bošnjak je kazala da je natječaj za javnu rasvjetu poništen ali imamo namjeru 
modernizirati cijelo područje vrlo brzo.   
 
Andrija Latin je pozdravio nazočne. Osvrnuo se na današnju prezentaciju i zaželio da 
doživi realizaciju ovog projekta. Zabrinjava ga javni WC u Gradu Ozlju jer ne zna u čijem je 
vlasništvu. Ako je u vlasništvu Grada Ozlja onda ga zabrinjava jer je dotični WC ruglo 
grada. Cijelu zimu je WC otvoren, a inventar je razbijen.   
 
Gradonačelnica je odgovorila da je WC u suvlasništvu s korisnicima poslovnih prostora. 
Grad je imao više puta razgovore sa vlasnicima poslovnih prostora i ponovit ćemo ih. 
Morao bi biti održavan tako da ne bude na ruglo Gradu a niti svim onim lokalima.   
 
Lidija Bošnjak je kazala da Grad zajedno sa ostalim suvlasnicima sukladno udjelima 
plaća troškove čistačice. Komunalna redarka će provjeriti stanje na terenu, a što se tiče 
manifestacija koje se održavaju na području Grada Ozlja, Grad uvijek osigura eko WC-e.   
 
Boris Guštin je kazao da je u WC stavljena oprema za privatne kuće a ne profesionalna 
koja bi trebala biti za javni WC.  
 
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Imala je primjedbu na odgovor na vijećničko pitanje 
koje je postavila još 04.12.2019. godine na 20. sjednici Gradskog vijeća. Dva tjedna 
kasnije na sljedećoj sjednici dobila je odgovor na dio vijećničkog pitanja kada je tražila 
informaciju koliko smo dobili nenamjenskih sredstava koje možemo utrošiti u bilo što. 
Dobila je odgovor ali na 60 stranica. Taj odgovor je mogao biti na jednom listu papira. Ona 
je u grubo izračunala da je to oko 41 milijun kuna. Međutim, budući je rečeno da za 

čitanje proračuna treba imati malo više znanja ona i dalje moli odgovor na to pitanje. Od 
2016. do 2019. godine. Iskreno rečeno, ostala je zapanjena i nije to očekivala od ove 
gradske uprave. To je drsko i bezobrazno da dobije odgovor na 60 stranica. Što se tiče 
drugog dijela vijećničkog pitanja, kada je zamolila da se pobroje svi projekti u ovom 
zadnjem mandatu. Koji su projekti realizirani, koji su u trenutnoj realizaciji, koji su 
prijavljeni na neki natječaj, koji su gotovi ali samo čekaju trenutak da se prijave na 
natječaj. Traži naziv projekta, vrijednost projekta i način financiranja. To sve stane na 
jedan arak papira. Želi da ta informacija bude javna i da svi znaju što se radi. U konačnici 
što smo s tih 41 milijun kuna koje smo dobili učinili, napravili u što smo utrošili. Mogli 
smo s tim novcem napraviti javnu rasvjetu i milijun drugih stvari. Do današnjeg dana nije 
dobila taj odgovor na vijećničko pitanje a u Poslovniku piše da se u roku tri dana treba 
poslati odgovor. Pita se ako se na jedno vijećničko pitanje ne može odgovoriti u tri mjeseca 
što se onda može napraviti od ovih svari o kojima pričamo. To je bila primjedba i nada se 
da će to zaslužiti ispriku. Kad je već kod projekata, sjeća se projekta iz 2017. godine 
rekonstrukcija doma u Vrhovcu. To je bio projekt od 3 miliona kuna i nakon toga više 
ništa o tome na znamo. To je neuspio projekt jer nije zaživio i ugledao svjetlo dana a 



sigurno je priprema projektne dokumentacije koštala proračunskih novaca. Ima tu još 
neuspjelih projekata, npr. Adrenalinski park dok god ne zaživi i nije u funkciji je neuspio. 
Nadalje, projekt Ozalj-Europska kolijevka akvarela itd. Zanima ju koliko smo novaca 
potrošili u projekte za koje smo imali dobru namjeru ali nisu uspjeli i nisu realizirani. 
Drugo pitanje je vezano uz školsku sportsku dvoranu. U jednom zapisniku stoji gdje je 
pročelnica izjavila da se nada da će do kraja godine biti izrealizirani naši kapitalni projekti 
koje već radimo tri godine, a to su vrtić i zona. Napravili smo cestu u Vrhovcu i nakon toga 
se možemo posvetiti novom velikom projektu izgradnja školske sportske dvorane. To pita 
iz razloga što su ju građani pitali „zar je to gradski projekt“. Koliko ona zna to nije gradski 
projekt, već osnivača Karlovačke županije a Grad Ozalj može tu sudjelovati kao supartner. 
Zanima ju da se ne bi kitili tuđim perjem, sa koliko novaca i kojim postotkom Grad Ozalj  
uopće sudjeluje u izgradnji školske sportske dvorane.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da je takva praksa i u drugim gradovima i na 
sjednicama Županijske skupštine da se na traženje pismenog odgovora, na idućoj sjednici 
odgovor prilaže uz materijale. Moli za ubuduće da se to poštuje i kod nas, da se pismeni 
odgovor pripremi za sljedeću sjednicu.  
 
Lidija Bošnjak je kazala da smo na prvi dio pitanja odmah odgovorili upravo zato da se 
vijećnici ne zatrpavaju papirima. Odgovor je bio na više stranica zbog transparentnosti i da 
se ima kompletan uvid (kompenzacijske mjere, porez i prirez na dohodak od dividendi i 
kapitala). Možda je trebalo naprijed navesti ukupan iznos u dvije rečenice. Što se tiče 
drugog dijela vijećničkog pitanja, odgovor pripremamo cijelo vrijeme. Ne može utjecati na 
to koliko će opteretiti djelatnike budući nemamo osobu koja se bavi samo sa time. To svi 
radimo. Prošli puta su sjednice vijeća bile na blizu i bilo je nemoguće to napraviti. Za 
danas nije namjerno htjela dati podatke jer ona je ta koja nije uspjela detaljno pregledati 
što je napravljeno i da li je sve obuhvaćeno. U međuvremenu su prijavljeni još neki 
projekti koji bi trebali biti u tablici. Na sljedećoj sjednici vijeća dobit će iscrpno sve 
podatke od 2017. godine na onaj način kako je traženo. Ispričala se što to nije učinjeno 
ranije ali kapaciteti gradske uprave uz praćenje radova i koordinaciju za dječji vrtić i zonu 
Lug jednostavno, to nije bilo moguće napraviti kvalitetno. Što se tiče školske dvorane bio 
je upit koliko Grad Ozalj financira. Ako se sjećamo bilo je rečeno a tako je i u proračunu, 
dogovoreno je da će Županija prijaviti na natječaj čim iziđe ili će graditi iz svojih sredstava 
kroz jednu ili dvije godine ovisno o mogućnosti proračuna županije, a Grad Ozalj sudjeluje 
u financiranju projektne dokumentacije. Idejni projekt je napravljen i sada ide na glavni 
projekt.   
 
Irena Šimunić je kazala da se pročelnica imala priliku na početku sjednice ispričati. 
Ovako obezvrijediti pravo vijećnika na odgovor nije u redu. Da joj je na Odboru ili 
telefonski objasnila da se nije stiglo i iz kojeg razloga napraviti odgovor, ovoga danas ne bi 
ni bilo.  
 
 

Točka 2. 
USVAJANJE  ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  
Rasprava: - 
Predsjednik Gradskog vijeća ukazao je na pogrešku na zadnjoj stranici zapisnika gdje je 
krivo napisan zaključak. Treba pisati: Donosi se Odluka o poništenju natječaja za 
imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 11 ZA  
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća 
 
 
 



Novinari napustili sjednicu u 18,11 sati.  
Stjepan Bezjak napustio sjednicu u 18,11 sati. 
Josip Broz napustio sjednicu u 18,11 sati 
 

 
 

Točka 3. 
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI  

NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU  
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Nakon konzultacija sa lokalnim proizvođačima i Odborom za poljoprivredu Grada 

Ozlja predlaže se Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2020. 
godinu kako slijedi:  
1. po uputama Ministarstva poljoprivrede RH, sukladno primjeni Uredbe 702/2014 iz  
    postojećeg Programa se isključuju mjere potpora razvoju stočarstva - subvencija  
    osjemenjivanja goveda i krmača, ostavljanja bređih junica, uzgoja ovaca i koza,  
    nabave plastične folije za bale za spremanje sjenaže, te analize tla, prelaska na  
    ekološku proizvodnju i uzgoj pčelinjih zajednica 
2. Program je podijeljen u 2 dijela, u drugom dijelu se nalaze potpore prerađivačkim  
    djelatnostima 
3. potpora za nabavu mehanizacije odobravat će se poljoprivrednim gospodarstvima  
    koja su registrirana po novom Zakonu o OPG, gdje se vidi koji je tip OPG 
4. uvodi se nova mjera Potpore za prijavu dokumentacije, koju korisnik može ostvariti  
    za troškove priprema popratne dokumentacije i projektnih prijedloga pri prijavi na  
    natječaje za korištenje EU sredstava, u iznosu do 5.000,00 kn po korisniku. 
5. zbog nedostatka prijava i zanimanja korisnika, iz Programa se isključuje Mjera   
    Projektna dokumentacija, odnosno sufinanciranje dokumentacije za izgradnju  
    novih objekata i legalizaciju objekata za smještaj stoke.  
6. iz Programa se isključuje potpora za uređenje novih smještajnih kapaciteta, pošto  
    ta mjera postoji u Programu razvoja turizma Grada Ozlja 
7. iz Programa se isključuje sufinanciranje izgradnje laguna, obzirom da do sada u  
protekle tri godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev. 
Temeljem obavijesti Ministarstva poljoprivrede od dana 14. veljače 2020. godine, 
Europska Komisija dodijelila je identifikacijski broj SA.56430(2020/XA) - Programu 
potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2020. godinu te se predlaže 
Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Ozlja za 2020. godinu, kao u prijedlogu. 

Rasprava: - 
Ivica Benković je kazao da je pozitivno da će se naći novaca za mehanizaciju, ali se boji 
da zbog toga neće biti više krava. Apelira da se nađu sredstva za goveda i za 
osjemenjivanje junica.  
Usvajanje: 8 ZA, 2 SUZDRŽAN    
Zaključak: Donosi se Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za  
                 2020. godinu  

 
 

Točka 4. 
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA OZLJA  

 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  



Člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'' broj 98/19), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020. 
godine, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave naloženo je da u roku od 
60 dana od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s 
odredbama ovog Zakona.  
Sukladno gore navedenim Zakonom izmijenjen je i dopunjen postojeći Zakon o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu kojim je propisana stvarna nadležnost ureda 
državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave kojima će se pojedini 
poslovi državne uprave povjeriti županijama, osim poslova upravnog i inspekcijskog 
nadzora te nadzora zakonitosti općih akata koji su, ovisno o upravnom području,  u 
nadležnost tijela državne uprave. Ujedno se izvršilo terminološko usklađivanje s 
odredbama Zakona o proračunu.  
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta u tekstu kako je predloženo.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 10 ZA 
Zaključak: Donosi se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada  
                 Ozlja  
 

 

Točka 5. 
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

POSLOVNIKA GRADSKOGVIJEĆA GRADA OZLJA  
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'' broj 98/19), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020. 
godine, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave naloženo je da u roku od 
60 dana od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s 
odredbama ovog Zakona.  
Sukladno gore navedenim Zakonom izmijenjen je i dopunjen postojeći Zakon o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu kojim je propisana stvarna nadležnost ureda 
državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave kojima će se pojedini 
poslovi državne uprave povjeriti županijama, osim poslova upravnog i inspekcijskog 
nadzora te nadzora zakonitosti općih akata koji su, ovisno o upravnom području, u 
nadležnosti tijela državne uprave.  
Predloženom Poslovničkom odlukom se usklađuje Poslovnik Gradskog vijeća s odredbama 
navedenog Zakona.  
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Poslovničke odluke u tekstu kako je 
predloženo. 

Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 10 ZA 
Zaključak: Donosi se Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika  
                 Gradskog vijeća Grada Ozlja   
  
 

Točka 6. 
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA 

A) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU  
B) PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU  

 
Predlagatelj: Zajednica športskih udruga Grada Ozlja  
Izvjestitelj: Marina Starešinčić, predsjednica ZŠUGO 
Marina Starešinčić je pojasnila točku dnevnog reda.  



Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 10 ZA    

Zaključak: Prihvaća se:  
       a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu  
       b) Plan rada i financijski plan za 2020. godinu  
 

Marina Starešinčić napustila sjednicu u 18,39 sati 
 
 

Točka 7. 
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  

O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA OZLJA    
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja 
pristupa se zbog mogućnosti boljeg organiziranja i nadziranja komunalne djelatnosti 
Obavljanje dimnjačarskih poslova kao djelatnosti čije obavljanje se može povjeriti 
trgovačkom društvu u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu Grada Ozlja i koje je 
osnovano za obavljanje komunalnih djelatnosti i djelatnosti zbrinjavanja otpada. 
U prvotnoj Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja komunalnu 
djelatnost dimnjačarskih poslova su mogle obavljati pravne ili fizičke osobe na temelju 
ugovora o koncesiji. Obzirom da se radi o relativno malom godišnjem iznosu prihoda i tako 
i naknade za koncesije kao prihoda Grada Ozlja, kroz istraživanje tržišta koje je vrlo 
skromno na području dimnjačarskih usluga, zaključak je da će se ovakvim načinom 
povjeravanja poslova moći postići bolja usluga na našem području. 
Komunalna tvrtka Azelija Eko d.o.o. registrirana je za obavljanje djelatnosti čišćenje svih 
vrsta objekata koje obuhvaća i djelatnost dimnjačara te smatramo da se kroz povjeravanje 
što većeg broja komunalnih djelatnosti vlastitom poduzeću, stječu uvjeti za kvalitetnije 
obavljanje usluge, bolju kapacitiranost radne snage i sigurnije poslovanje tvrtke kroz 
dodatne prihode.   
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje Odluke kao u 
prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 10 ZA   
Zaključak: Donosi se Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim  
                 djelatnostima na području Grada Ozlja  
 
 

Točka 8. 
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POVJERAVANJU OBAVLJANJA 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU AZELIJA EKO d.o.o.     
  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Sukladno članku 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu, trgovačko društvo obavlja 
komunalne djelatnosti na temelju odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 
djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno 
predstavnička tijela više jedinica lokalne samouprave u slučaju u kojem više jedinica 
lokalne samouprave obavljanje jedne ili više komunalnih djelatnosti organizira zajednički. 
II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja, 
komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova dodana je u popis djelatnosti koje 
se povjeravaju komunalnoj tvrtki u suvlasništvu Grada Ozlja pa je iz tog razloga potrebno 



izmijeniti i Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu 
Azelija Eko d.o.o. 
Komunalna tvrtka Azelija Eko d.o.o. registrirana je i za obavljanje djelatnosti čišćenja svih 
vrsta objekata koje obuhvaća i djelatnost dimnjačara te smatramo da se kroz povjeravanje 
što većeg broja komunalnih djelatnosti vlastitom poduzeću, stječu uvjeti za kvalitetnije 
obavljanje usluge, bolju kapacitiranost radne snage i sigurnije poslovanje tvrtke kroz 
dodatne prihode.   
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke kao u prijedlogu. 

Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 10 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju  
                 obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Azelija eko d.o.o.   
 
 
 

Točka 9. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKE 

DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA OZLJA   
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, određeno je da je obavljanje dimnjačarskih 
poslova uslužna komunalna djelatnost te da se pod obavljanjem dimnjačarskih poslova 
podrazumijeva obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. 
II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja, 
Člankom 6. predviđeno je da komunalne djelatnosti na području Grada Ozlja između 
ostalog, može obavljati trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Ozlja te je Člankom 7. 
iste Odluke povjereno obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 
Trgovačkom društvu Azelija Eko d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Ozlja, koje 
je u većinskom vlasništvu Grada Ozlja. 
Slijedom navedenog, potrebno je izmijeniti i dopuniti i Odluku o obavljanju dimnjačarske 
djelatnosti na području Grada Ozlja te se predlaže Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje 
Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 10 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju  
                 dimnjačarske djelatnosti na području Grada Ozlja   

 
 

 
Točka 10. 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA 
OZLJA ZA 2020. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Radi se o dokumentu koji donosimo svake godine. Temeljem čl.13, st.4 Zakona o zaštiti od 
požara JLS dužne su donijeti ovaj dokument i u toku godine izvješće o provedbi 
prošlogodišnjeg provedbenog plana. Po izvršiteljima su pobrojane organizacijske, tehničke 
i urbanističke mjere koje će se provoditi iz područja unapređenja zaštite od požara. Ima 
mjera koje je izvršitelj Grad Ozalj ali vrlo usko moramo surađivati sa VZGO s kojom vrlo 
dobro surađujemo. Pred dovršenjem je postupak revizije važeće procjene ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije Grada Ozlja. Grad Ozalj se trudi osim redovne djelatnosti 
kroz kapitalne pomoći poboljšati uvjete rada naših vatrogasaca. Imamo informaciju da su 



nabavili svu potrebnu opremu za svoje vatrogasce, a ono što nam sada slijedi i trenutno 
vršimo pregovore za nabavu novih navalnih vozila za određeni broj vatrogasnih društava. 
Također radimo na sporazumu sa poduzetnicima gdje su zaposleni interventni vatrogasci, 
da nemaju problema kad imaju intervenciju za vrijeme radnog vremena. Malo je zapelo jer 
je novi Zakon o vatrogastvu na ocjeni ustavnosti, ali i to će biti riješeno uskoro.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 10 ZA  
Zaključak: Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području  
                 Grada Ozlja za 2020. godinu 

 
 

Točka 11. 
ODLUKA O POTPISIVANJU SPORAZUMA O BRATIMLJENJU IZMEĐU  

GRADA OZLJA I GRADA MURSKOG SREDIŠĆA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Na temelju članka 9. stavka 2. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 
2/18 – pročišćeni tekst) Grad Ozalj, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa 
zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka gradova/općina u Republici 
Hrvatskoj, može surađivati s općinama i gradovima na području drugih županija u 
Republici Hrvatskoj.  
Dana 27. veljače 2019. godine gradonačelnik Grada Mursko Središće uputio je Gradu 
Ozlju pismo namjere o suradnji između Grada Mursko Središće i Grada Ozlja u kojem je 
izrazio želju za poboljšanjem odnosa i budućom novom suradnjom.  
Dana 02. travnja 2019. godine Gradu Mursko Središće upućen je dopis o prihvaćanju 
prijedloga suradnje i bratimljenja te međusobnom poticanju u daljnjem razvoju naših 
sredina.  
Prijedlogom ove Odluke Grad Ozalj podržava inicijativu i prijedlog za pokretanje postupka 
bratimljenja Grada Mursko Središće i Grada Ozlja u cilju ostvarivanja zajedničkog interesa 
na unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka naših dvaju gradova, a postupak 
bratimljenja između Grada Mursko Središće i Grada Ozlja ostvarit će se potpisivanjem 
Sporazuma o bratimljenju.  
Prilikom službenih susreta i kontakata gradonačelnice Grada Ozlja mr.sc. Gordane 
Lipšinić i gradonačelnika Grada Murskog Središća Dražena Srpka, zajednički je utvrđeno 
da između Grada Ozlja i Grada Murskog Središća postoji uzajamni interes za razvijanje 
kulturnih, gospodarskih, turističkih, sportskih i drugih odnosa sukladno tradicionalnom 
prijateljstvu i posebnim povijesnim, geografskim i demografskim sličnostima Grada Ozlja i 
Grada Murskog Središća, da će daljnji kontakti potpisnika sporazuma doprinijeti 

učvršćivanju i proširivanju prijateljskih odnosa među različitim partnerima u oba Grada i 
time potaknuti širenje prijateljskih veza među njihovim stanovnicima, te da u aktualnom 
vremenu potpisnici sporazuma predstavljaju ključnu sponu u procesu razvoja regija u 
Republici  Hrvatskoj, te značajan subjekt lokalnih odnosa unutar Međimurske i 
Karlovačke županije. 
  
Sukladno navedenom, između gradonačelnice Grada Ozlja mr.sc. Gordane Lipšinić i 
gradonačelnika Grada Murskog Središća Dražena Srpka usuglašeno je da se Grad Ozalj  i 
Grad Mursko Središće proglase pobratimljenim gradovima.  
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke o 
potpisivanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Ozlja i Grada Murskog Središća, 
kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 10 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o potpisivanju Sporazuma o bratimljenju između Grada  
                 Ozlja i Grada Murskog Središća     



 
 

Točka 12. 
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI 

GRADONAČELNICE ZA ZADUŽIVANJE TVRTKE AZELIJA EKO d.o.o.    
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 
15/15), članka 18. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu („Službeni 
glasnik“ Grada Ozlja 8/18) i članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada 
Ozlja 2/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnica Grada Ozlja dana 23.12.2019. godine donijela 
je Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje Azeliji Eko d.o.o. KLASA:363-02/19-

01/08, URBROJ: 2133/05-02-19-02 te istu u zakonskom roku dostavila Ministarstvu 
financija. U nastavku se dostavlja: 
- Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Azeliji Eko d.o.o., KLASA:363-02/19-
01/08, URBROJ: 2133/05-02-19-02 od 23.12.2019. godine,  
- Obavijest o danoj suglasnosti za zaduživanje, KLASA: 363-02/19-01/08, URBROJ: 
2133/05-02-19-03 od 24.12.2019. godine, Ministarstvo financija 
- Obavijest o sklopljenom Ugovoru temeljem dane suglasnosti, KLASA: 363-02/19-01/08, 
URBROJ: 2133/05-03-19-06, od 30.12.2019. godine, Ministarstvo financija.  
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje zaključka kao u prijedlogu. 
 
Irena Šimunić napustila sjednicu u 18,53 sati.  
 
Rasprava: - 

Stjepan Bakarić je kazao da je tvrtka Azelija eko d.o.o. u suvlasništvu sa Općinom Ribnik 
i Žakanje. Upitao je da li te općine imaju kakve obaveze s obzirom da se povećava kapital  
 
Lidija Bošnjak je kazala da je traktor nabavljen za potrebe čišćenja i održavanja površina 
na području Grada Ozlja. Tvrtka Azelija eko je preuzela obvezu vraćanja kredita i to je 
njihovo vlasništvo. Ozalj je većinski vlasnik i mi dajemo suglasnost.   
 
Zaključak: Prima se na znanje Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnice za  
                 zaduživanje tvrtke Azelija Eko d.o.o.    
 
 

Točka 13. 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU GRADA OZLJA    

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova te institucija u funkciji zaštite i 
spašavanje od 2018. do 2020. godine, KLASA: 001-02/17-01/1, URBROJ: 511-01-142-17-
22, od 30. ožujka 2017.godine utvrđen je opći cilj – održati i jačati javnu sigurnost. 
Kako bi održala povoljno stanje sigurnosti, policija inicira osnivanje i aktivno sudjeluje u 
radu Vijeća za prevenciju na razini jedinica lokalne i područne samouprave u svrhu 
pronalaska najboljih rješenja.  
Vijeće čine čelni ljudi institucija te tijela i udruga u Gradu Ozlju iz predmetnog područja, 
kako bi se svaki sigurnosni problem mogao kvalitetnije sagledati, te kako bi se mogle 
uspješnije provoditi primjerene aktivnosti u njihovom rješavanju. Za svako društvo 
ekonomičnije je zajednički raditi na prevenciji različitih problema nego kasnije rješavati 
otklanjanje štetnih posljedica koje su oni izazvali.  



Dana 05. lipnja 2018. godine Gradsko vijeće Grada Ozlja donijelo je Odluku o osnivanju 
vijeća za prevenciju Grada Ozlja. 
Radi odlaska dosadašnje predstojnice Centra za socijalnu skrb Karlovac – podružnica 
Ozalj, gđe. Marice Franjković u mirovinu, potrebno je imenovati novog člana Vijeća za 
prevenciju umjesto nje. Budući da je nova predstojnice Centra za socijalnu skrb Karlovac 
– podružnice Ozalj gđa. Ksenija Cvitkovič Jambrošić, predlaže se Gradskom vijeću Grada 
Ozlja usvajanje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 9 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju  
                 Grada Ozlja     
 
 

Točka 14. 

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU RAVNATELJA  
ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ     

 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda iz razloga što je predsjednik Odbora morao 
ranije napustiti sjednicu.  
Na temelju članka 38. stavka 2. i članka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08, 127/19), članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), 
članka 1. Zaključka Gradskog vijeća Grada Ozlja o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja, raspisalo je natječaj za 
imenovanje ravnatelja ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj (1 
izvršitelj/izvršiteljica za nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno), koji je objavljen u 
„Narodnim novinama“ broj 4/2020 od 10. siječnja 2020. godine. 
U natječaju su određeni uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidati za ravnatelja: završen 
sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij povijesti, povijesti 
umjetnosti, etnologije ili arheologije, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset 
godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom s djelatnošću 
muzeja, stručne, radne i organizacijske sposobnosti, znanje najmanje jednog svjetskog 
jezika, poznavanje rada na PC - u. Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog 
četverogodišnjeg programa rada. Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg 
programa rada za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje 
propisano toč. 1.), jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, 
znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja, a odlikuje se 
stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, te ispunjava druge uvjete predviđene 

statutom. Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može 
biti ponovno imenovana ravnateljem. 
Na natječaj je u ostavljenom roku pristigla samo jedna prijava – Stjepana Bezjaka, iz 
Karlovca, Brdo 49. 
Dana 17. veljače 2020. godine Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je da Stjepan Bezjak 
ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja, odnosno da je isti magistar hrvatskog jezika i 
književnosti i povijesti – mag.philol.croat.et.hist., te da je položio stručni ispit pri 
Ministarstvu kulture za muzejsko zvanje kustos. Iz dostavljene dokumentacije također je 
utvrđeno da je u razdoblju od 18. lipnja 2013. do 17. lipnja 2014. godine pohađao stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zavičajnom muzeju Ozalj, od 18. 
lipnja 2014. do 17. prosinca 2014. godine obavljao je poslove kustosa – dokumentarista u 
Zavičajnom muzeju Ozalj. Od 01. ožujka 2015. do 28. veljače 2016. godine bio je vršitelj 
dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj na pola radnog vremena, a u nepunom 
radnom vremenu obavljao i dužnost kustosa u Zavičajnom muzeju Ozalj, na neodređeno 
vrijeme. Odlukom Gradskog vijeća Grada Ozlja od dana 02. ožujka 2016. godine, Stjepan 
Bezjak imenovan je ravnateljem Zavičajnog muzeja Ozalj, te je dana 11. ožujka 2016. 



sklopljen ugovor o radu na vrijeme od 4 godine. Slijedom navedenog, Stjepan Bezjak ima 
ukupno 6 godina, 7 mjeseci i 4 dana radnog staža. 
Budući da je Odbor za izbor i imenovanje utvrdio da Stjepan Bezjak ispunjava sve 
formalne uvjete iz natječaja te da je priložio svu potrebnu dokumentaciju, predlaže se 
Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 9 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Zavičajnog  
                 muzeja Ozalj    
 
 

Točka 15. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU  

ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2019. GODINU    

 
Predlagatelj: Zavičajni muzej Ozalj  
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj 
Stjepan Bezjak je pojasnio točku dnevnog reda.  
Kazao je da je u izvješću pobrojano što je sve rađeno kroz godinu. Rad muzeja usmjeren je 
uglavnom na arheologiju stvari koje se ne dešavaju u starom gradu zbog odnosa i stanja 
sa DBHZ. Od aktivnosti je izdvojio arheološka istraživanja koja su napravljena u Ozaljskoj 
špilji. Posjećenost muzeja je bila 15 401 posjetitelj uključujući sva događanja. Posjećenost 
stalnog postava je 9376 posjetitelja. Grad Ozalj financira Muzej sa 77,6%, vlastita sredstva 
su 17,8%, Ministarstvo kulture 4,3%, županija 1,8%. Glavne investicije koje su bile je 
oprema za arheološka istraživanja, restauracija i kupljene su izložbene vitrine. Stanje sa 
DBHZ se nije promijenilo.  
 
Andrija Latin napustio sjednicu u 19,03 sati 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA  
Zaključak: Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Zavičajnog muzeja Ozalj za 2019.  
                 godinu     
 
 

Točka 16. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU  

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ ZA 2019. GODINU    
 

Predlagatelj: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – Ozalj  
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak, v.d. ravnatelja PUO Katarina Zrinska - Ozalj 

Stjepan Bezjak je pojasnio točku dnevnog reda.  
Kazao je da je upravo on bio v.d. zadnja tri mjeseca u 2019. godini pa je pokušao pobrojati 
što se radilo u 2019. i pripremalo za 2020. godinu. U POU održan je jedan koncert 
gudačkog kvarteta, rađen je tečaj engleskog jezika koji je volonterski odrađivala i započela 
tadašnja ravnateljica Tatjana Brajković u prostorijama knjižnice, balove koje je vodio 
Muzej je preuzelo POU. Kroz POU u 2019. godini su započeta su dva europska projekta. 
Kazao je da će on biti i dalje v.d. POU do raspisivanja natječaja, ali je mišljenja da bi POU 
trebalo imati osobu zaposlenu na puno radno vrijeme. Ukazao je i na problem prostora 
POU. Naime, ono je registrirano na adresi Cesta Zrinskih i Frankopana 2, nema nikakvog 
dokumenta da je POU tamo, po Zakonu o fiskalnoj odgovornosti smo u prekršaju i ne zna 
kako to uopće riješiti.  
Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA  
Zaključak: Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Katarina  
                 Zrinska – Ozalj za 2019. godinu 
 



 
Točka 17. 

ODLUKA O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA  
ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA    

 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda budući je predsjednik Odbora morao 
ranije napustiti sjednicu.  
Dana 08. siječnja 2020. godine Martina Lovrinić, iz Ozlja, Svetičko Hrašće 55, podnijela je 
Gradskom vijeću Grada Ozlja ostavku na dužnost predsjednika Odbora za dodjelu javnih 
priznanja Grada Ozlja. 
Člankom 35. stavkom 1. točkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da predstavničko tijelo osniva radna tijela, 
bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene 
zakonom, drugim propisom ili statutom. 
Člankom 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja određeno je da predsjednika i ostale 
članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika te iz reda 
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području 
Grada, po načelu stručnosti, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. Odluku o 
razrješenju predsjednika ili člana radnog tijela, također, donosi Gradsko vijeće. 
Obzirom da je Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj dana 17. veljače 2020. 
godine, predložio razrješenje Martine Lovrinić kao predsjednika Odbora za dodjelu javnih 
priznanja, predlaže se usvajanje odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA  

Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu javnih  
                 Priznanja 
 
 

Točka 18. 
ODLUKA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA  
ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA    

 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda budući da je predsjednik Odbora morao 
ranije napustiti sjednicu.  
Dana 08. siječnja 2020. godine Martina Lovrinić, iz Ozlja, Svetičko Hrašće 55, podnijela je 

Gradskom vijeću Grada Ozlja ostavku na dužnost predsjednika Odbora za dodjelu javnih 
priznanja Grada Ozlja. 
Člankom 35. stavkom 1. točkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da predstavničko tijelo osniva radna tijela, 
bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene 
zakonom, drugim propisom ili statutom. 
Člankom 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja određeno je da predsjednika i ostale 
članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika te iz reda 
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području 
Grada, po načelu stručnosti, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. Odluku o 
razrješenju predsjednika ili člana radnog tijela, također, donosi Gradsko vijeće. 
Obzirom da je Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj dana 17. veljače 2020. 
godine, na temelju dostavljenog prijedloga Gradske organizacije HDZ-a Grada Ozlja, 
predložio imenovanje Roberta Dikovića, Kurilovac 8, Ozalj, OIB: 32391368192 za 



predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja umjesto Martine Lovrinić, 
predlaže se usvajanje Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu javnih  
                 Priznanja 
 
 

Točka 19. 
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE JAVNOG POZIVA  

O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA OZLJA     
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 

Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Temeljem članka 7. Odluke o javnim priznanjima Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada 
Ozlja br. 9/17) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja objavio je Javni poziv za 
dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2019. godinu u 
Karlovačkom tjedniku dana 13. veljače 2020. godine te na web stranici Grada Ozlja, s 
rokom za dostavu prijedloga zaključno do 10. ožujka 2020. godine. 
Gradsko vijeće Grada Ozlja može dodjeljivati javna priznanja Grada Ozlja građanima 
Grada Ozlja, kao i drugim fizičkim i pravnim osobama (udrugama, ustanovama, 
trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i dr.), neovisno o njihovu prebivalištu i 
sjedištu, za istaknute uspjehe u radu, kojima osobito doprinose ugledu, razvoju i boljitku 
Grada Ozlja. 
Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim 
gradovima, međunarodnim organizacijama, ustanovama te udrugama. 
Iznimno, javna priznanja mogu se dati i posthumno, u kojem slučaju se ista uručuju 
zakonskim nasljednicima. 
 
Javna priznanja Grada Ozlja su: 
1) Nagrada Grada Ozlja, 
2) Nagrada Grada Ozlja za životno djelo. 
Nagrada Grada Ozlja dodjeljuje se iz sljedećih područja: 
- uprave, gospodarstva i zaštite okoliša, 
- znanosti, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja, 
- zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, 
- sporta i tehničke kulture. 
 
Nagrada Grada Ozlja za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj 

osobi radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom radnog i 
životnog vijeka u području znanosti, kulture, umjetnosti, gospodarstva, odgoja i 
obrazovanja, zdravstva, športa i drugih djelatnosti, što predstavlja osobito vrijedan 
doprinos razvoju i ugledu Grada Ozlja. 
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi, ukoliko joj do sada ista 
nije dodijeljena. Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje zaključka kao 
u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Zaključak: Prima se na znanje Javni poziv o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za  
                 2019. godinu 
 
 
 
 
 
 



 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na 
sudjelovanju u radu sjednice, te je rad sjednice završen u 19,15 sati.  
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