
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

održane dana 16. rujna 2020. godine s početkom u 16,30 sati 
 
 
SJEDNICI NAZOČNI: Bakarić Stjepan, Bakin-Mlačak Kristina, Basar Gordana, Benković  
                                 Ivica, Broz Josip, Čupor Ivan, Grgić Igor, Guštin Boris, Latin Andrija,  
                                 Rendulić Marina, Šimunić Irena, Tomak Marković Ivana, Vergot  
                                 Damir, Zoretić Stjepan.   
ODSUTNI: Kalčić Igor   
NAZOČNI: 

 Gordana Lipšinić – gradonačelnica 

 Stjepan Basar – zamjenik gradonačelnice  

 Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove  

 novinari 
 
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 16,30 sati  
 
Sjednicu Gradskog vijeća otvorio je Stjepan Zoretić, predsjednik Gradskog vijeća. 
Pozdravio je sve prisutne, a posebno saborsku zastupnicu i vijećnicu Irenu Šimunić, te joj 
čestitao na ulasku u Hrvatski Sabor. Kazao je da je na ovjoj sjednici Gradskog vijeća 
gospodin Borić trebao preuzeti javno priznanje Grada Ozlja za 2019. godinu za osobit 
diprinos iz područja uprave, gospodarstva i zaštite okoliša, ali nije došao niti se ispričao. 
Konstatirao da je prisutno 13 vijećnika, te da sjednica može započeti.  
Predložio je izmjenu i dopunu dnevnog reda na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje 
tako da se izostavi točka 20. „Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti i imenovanju 
ravanatelja Pučkog otvorenog očilišta Katarina Zrinska-Ozalj i da se u dnevni red sjednice 
uvrste slijedeće dvije točke tako da:  
točka 20. glasi: „Odluka o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog 
učilišta Katarina Zrinska-Ozalj i  
točka 21. „Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja i imenovanju vršitelja 
dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj. Razlozi izmjene 
dnevnog reda navedeni su u prijedlogu Odbora za izbor i imenovanje koji se nalazi u 
prilogu materijala.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po Dnevnom redu.  

 
Kristina Bakin Mlačak pozdravila je nazočne. Kazala je da u ime kluba oporbenih 
vijećnika ističe da se protive ovakovoj izmjeni i dopuni iz razloga što prethodni postupak, 
odnosno postupak koji je danas trebao završiti sa točkom 20. Dnevnog reda nije proveden, 
odnosno nedostaju određene činjenice i upitna je zakonitost završetka takovog postupka. 
Iz tog razloga smatraju da se nisu stekli uvjeti za ovakvom izmjenom dnevnog reda.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da je shvatio iz ovog prigovora da bi mogle usljediti 
nekakve posljedice. Šo se tiče poništenja natječaja, svaki natječaj se može poništiti bez 
ikakvih obrazloženja. Svatko se kasnije može žaliti i tužiti ali ako primjenjujemo ovu 
odluku da se svaki natječaj koji se raspiše može i poništiti bez suvislih obrazloženja. 
Posljedice ne bi trebale biti nikakve osim što bi ostalo u Proračunu malo više novaca zbog 
otvaranja novog radnog mjesta u ovoj situaciji kad je neizvjesno kada će završiti ova kriza. 
Nije baš vrijeme i nije nam baš tako hitno zaposlenje ovog ravnatelja. Nitko ne ukida POU, 
ali se odgađa zaposlenje ravnatelja zbog uštede. U ovoj situaciji bi se na svakom koraku 
trebalo štedjeti.  
 
Kristina Bakin Mlačak je kazala da ovakvo obrazloženje koje su upravo primili na znanje 
baš ne drži vodu jer je odluka o raspisivanju natječaja donesena 14.06. ove godine. To je 



bilo prije dva mjeseca a okolnosti punjenja Proračuna nisu tada bile nepoznate. Dapače, 
situacija se stabilizirala, kraj je godine i o tome se trebalo voditi računa prilikom 
donošenja Odluke o raspisivanju natječaja. Odluka o poništenju natječaja jučer na 
Odboru je dana bez obrazloženja, odnosno ne ovakvo kao što je predsjednik vijeća danas 
izjavio. Obrazloženje za poništenje natječaja ne ide kandidatima ali prema tijelu koje je 
donijelo odluku nekakav razlog za poništenje natječaja mora postojati. Ako je to ušteda, 
onda je trebalo voditi računa o tome 14.06.2020. Isto tako potreba za obnašanjem 
određenih poslova u POU postoji dok postoji i potreba za vršiteljem dužnosti. Pitanje je da 
li je moguće produženje iz godine u godinu bez prekida. U konačanici smatra da se nisu ni 
stekli uvjeti, odnosno da prijedlog odluke nije zreo za odlučivanje na današnjoj sjednici.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da se sada situacija iz korijena izmijenila što se 
tiče korone. Mi te posljedice još ni ne osjećamo. Osjetit ćemo ih na jesen. Svaki dan smo 
sve pametniji a nešto pametno reći kada će to sve završiti ne može nitko. To je jedan od 
razloga zašto smo sada malo pametniji ako jesmo.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je pozdravila nazočne. Vezano na prijedlog skidanja 
točke 20. sa dnevnog reda također želi izraziti žalost. Slaže se sa gospođom Kristinom da 
ovaj razlog koji se navodi i o kojem smo razgovorali na prvoj sjednici Odbora za izbor i 
imenovanje kada je sve izgledalo da ide u dobrom smjeru, ali na jučerašnjoj sjednici 
Odbora na kompletnom razgovoru na tu temu to jednostavno ne stoji. Gole su činjenice da 
se upravo Odluka o raspisivanju natječaja donosila u vrijeme kada se jako dobro znalo 
kakva je situacija sa koronom i kako se puni Proračun i kakva su predviđanja u buduće. 
Ono što nismo znali, a eto dogodilo nam se na nacionalnoj razini kakva će biti turistička 
sezona, dakle nešto što se očekivalo da će biti puno lošije, a značajnije je i bolje u odnosu 
na nekakva predivđanja, ti argumenti nisu prihvatljivi. Drugi razlog koji predsjednik vijeća 
navodi da nećemo imati posljedica od takve odluke. Točno je, natječaj se može zaista u 
svakom trenutku poništiti. Pitanje je samo okolnosti u kojima, kako i zašto se poništava. 
Ovdje s obzirom da se i dalje predlaže da se ide imenovati v.d. ravnatelja POU zapravo 
upravo pobija to da nam taj ravnatelj ne treba. Drugo, pokušavala je ne jedan put 
objasniti zašto i kako ravnatelj jedne ustanove može doprinjeti a javljajući se na zaista 
mnoge natječaje koji upravo ovakvim institucijama kao što je POU daju priliku za povući 
sredstva u neku zajednicu. Razlog je taj što smo već nekoliko mjeseci u fazi realizacije 
projekta čija je vrijednost projekta 15 tisuća eura koji je proveden i dobiven preko POU 
kao jedna od 15 JLS u cijeloj Hrvatskoj. Taj projekat radi i odrađuje Stjepan Bezjak. 
Prijedlog dalje je da se imenuje v.d. ravnatelja u osobi Stjepana Bezjaka koji je već iscrpio 
onih godinu dana što je zakonodavac rekao kao maksimum da netko može biti v.d. 

Informacija sa Trgovačkog suda u Karlovcu o onome što su rekli a to ćemo doživjeti kad 
dokumente koje misle vijećnici donijeti pošaljemo dalje, neće prihvatiti Stjepana Bezjaka 
kao v.d. ravnatelja, a to posljedično znači da je upitan opstanak POU. Osim toga Stjepan 
Bezjak radi jako ozbiljne stvari u muzeju i jako solidno. Kad bi se Stjepan Bezjak mogao 
klonirati onda bi ona kao gradonačelnica vrlo rado takvu osobu imala i na čelu muzeja i 
na čelu POU s takvim kompetencijama, i na čelu bilo koje ustanove koju bi sutra zbog 
boljitka Ozlja trebali osnovati. Ovdje ne vidi nikakvu uštedu, već samo veliko propuštanje 
velikih mogućnosti i jako joj je žao zbog toga. Procedura kaže da ona kao gradonačelnica 
zapravo nema ništa sa izborom nekoga tko bi joj sutra trebao biti suradnik ali takva je 
procedura. Riskiramo da se gospođa koju sada već po drugi puta odbijamo a nismo niti 
jedan suvisli razlog zapisali, može pitati zbog čega ovakva vrsta diskriminacije. Nije lijepo i 
nije korisno za ovaj grad, već dugoročno štetno. Ne zna kako bi se čovjek više u ovoj 
situaciji borio za ono što je zdravo razumno. Naglasila je da gospođa Vrbanek nije nikakav 
njen kandidat, mada je mišljenja da ima sve kompetencije i sva znanja za ovaj posao. 
Zahvalila je na potrošenom vremenu ali bez ovog komentara ona funkciju koju su joj ljudi 
ovog grada povjerili dva puta za redom ne bi mogla nastaviti obnašati.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da nije shvatio o kakvoj je diskriminaciji ovdje bilo 
riječi, pa ne može ni odgovoriti. Mišljenja je da ovdje nema nikakve diskriminacije i da do 



sada nije nigdje pogriješeno, makar lutamo i mučimo se jer godinama nemamo pravnika. 
Radimo na tome da bi osigurali kvalitetnog pravnika koji bi nam mogao puno pomoći i kod 
pisanja natječaja i raznih odluka jer mi imamo pravnika koji nam je za ovaj dio na žalost 
neupotrebljiv. Pročelnica mijenja pravnika, koliko ekonomista može mijenjati pravnika. 
Prije bi forsirao da gradska uprava ima kvalitetnog pravnika da nam on pomogne. Nije do 
sada osjetio ni trunku forsiranja i požurivanja da ćemo raspisati natječaj za pravnika. 
Znamo da smo raspisali natječaj i da se nitko nije javio. Uvijek bi se prije založio da se 
zaposli pravnik da ovako ne lutamo jer nam ta osoba fali u svakom slučaju.  
 
Damir Vergot je pozdravio nazočne. Iznenadila ga je ova „trakavica“ oko POU. Prošle 
godine smo imali raspisivanje naječaja, pa skidanje, ove godine opet raspisivanje 
natječaja. Pročitao je rečenicu gdje piše da vijećenici preuzmu odgvoornost za to. On se sa 
time ne slaže. Postoji Odbor za izbor i imenovanje koji bi morao donijeti odluku. On kao 
vijećnik kandidatkinju ne poznaje, nije s njom razgovarao na intervjuu, a sada mora 
odlučiti o njenoj sudbini. Ako se gospođa javila na natječaj i zadovoljava uvjete, ne vidi 
razloga zašto ju ne možemo primiti na probni rad ako sumnjamo u njezinu kvalitetu i 
znanje. Misli da u ovom slučaju trošimo nepotrebno vrijeme, a na kraju vidi da se natječaj 
može raspisati, pa poništiti, pa se pita do kada tako.  
 
Predsjednik gradskog vijeća dao je dnevni red sa izmjenama i dopunama na  Usvajanje.  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća 
3. Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. god. 
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu  
5. Odluka o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s planom 

upravljanja  
6. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za 

pedagošku 2019./2020. godinu  
7. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Azelije Eko d.o.o. za 2019. god. 
8. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Komunalnog Ozalj d.o.o. za 

2019. godinu  
9. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja: 

a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu  
b) Plan rada i financijski plan za 2021. godinu  

10. Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od  
      požara na području Grada Ozlja za 2019. godinu  
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog  
      upravnog odjela Grada Ozlja  
12. Odluka o opozivu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i koeficijentima  
      za određivanje plaće gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika Grada Ozlja  
13. Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika  
      Grada Ozlja 
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika  
      i namještenika Grada Ozlja  
15. Zaključak o usvajanju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada  
      Ozlja za 2020. godinu  
16. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  
      vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja  
17. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u  
      vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja  
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele  
      stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja 
19. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ozlja  



20. Odluka o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta  
      Katarina Zrinska-Ozalj 
21. Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti  
      ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj  
 
Dnevni red je prihvaćen 7 za, 6 protiv, 1 suzdržan   
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 
 

Točka 1. 
AKTUALNI SAT  

 
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Zahvalio je gradonačelnici na razgovoru sa 
vlasnicima gornjeg kupališta. Nije bilo lako razgovarati, ali moli da se obavi razgovor i sa 
vlasnikom neizgrađenog zemljišta u industrijskoj zoni. Upozorio je na jesensko čišćenje 
slivnika. Zatražio je da se riješe nadstrešnice u naselju Slapno i kod izlaza na Karlovačku 
cestu iz smjera Veterinarske stanice da se stavi nadstrešnica na autobusnom stajalištu.    
 
Kristina Bakin Mlačak postavila je pitanje gradonačelnici a vezano je za prijavu na 
natječaj za mjeru 4.3.3. Natječaj za izgradnju šumske infrastrukture. Zanima ju da li je 
prijavljen koji projekat, ako je u kojem iznosu i imamo li informaciju da li je ta prijava 
prošla i zadovoljena, te koliko još takvih vrsta projekata imamo spremnih za buduće 
natječaje. Predložila je predsjedniku Gradskog vijeća a vezano je za ovu sjednicu. S 
obzirom da nije bila prisutna na prošloj sjednici nije zaboravila neke stvari koje su se 
događale u izvanrednim okolnostima kada smo se svi hvatali kako što odraditi, a trebalo je 
odraditi mnoge stvari, međutim ušlo se je nepripremljeno i nitko se nije mogao spremiti za 
takve izvanredne situacije. To je činjenica, ali da se to slučajno ne ponovi ovu jesen ako 
dođe do takve situacije što se nada da neće, predlaže da se već sada razmotri mogućnost 
kako organizirati sjednice vijeća da se omogući rasprava vijećnicima jer danas postoje 
razna tehnička pomagala. Na kovid sjednici dana 30.04.2020. godine, zanemarimo 
amandmane koji nisu prošli jer nisu formalno zadovoljeni, ali bio je prijedlog iza svakog 
glasovanja umjesto rasprave, odnosno prije glasovanja dobili ste mailom osobno od nje 
nešto što se u zapisnik trebalo unijeti kao raspravu prije rezultata glasovanja. U tom dijelu 
smatra da je povrijeđen poslovnik, da je vijećnicima onemogućeno raspravljanje po 
pojedinim točkama dnevnog reda, a naročito ako uzmemo činjenicu da su na toj sjednici 
dnevnog reda bile točke koje nisu bile neodgodive i nužne.    
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da će ovo izlaganje ući u zapisnik. Ne zna što će 

biti na jesen, ali gradska služba će se pobrinuti da će se sjednice vijeća održavati u nekom 
DVD-u ili većem prostoru. Ukoliko sjednice budu on-line sjednice, morati ćemo se 
pripremiti drugačije da svaki vijećnik ima priliku raspravljati i očitovati se.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je odgovorila na pitanje vezano uz prijavu projekata za 
izgradnju šumske infrastrukture. Imamo prijavljen jedan projekt na natječaj na mjeru 
4.3.3. Mala šumska infrastruktura, poučne staze. To je projekt koji u sebi sadrži one 
famozne stube od osnovne škole do državne ceste kroz šumu. Na prvom natječaju nismo 
prošli već smo ostali na nekoj rezervnoj listi, ali ovo ljeto smo bili pozvani kada smo trebali 
dopuniti neku dokumentaciju i pred dva tjedna unatrag dobili smo ugovor na potpis i 
sada smo sigurni da smo dobili taj natječaj. Tu se radi o 700.000,00 kuna bespovratnih 
sredstava, dakle 100% financiranje te staze koja prolazi od škole do državne ceste D228 i 
uzvodno potokom do pozicije budućeg Centra Slave Raškaj. U ovom času je otvoren još 
jedan poziv za tu mjeru i pripremamo javljanje za nastavak te staze na način da će se 
isprojektirati staza od te točke do kuda će ova za koju već imamo novac ispod Centra 
Slave Raškaj, uzvodno tim potokom pa uz kuću obitelji Bede, lijevo natrag kroz šumu i 
gore prema školi. Dodali smo još jedan dio u taj projekt, a to je sa zadnjeg platoa ovih 
stuba prema školi jedan krak staze koji bi išao pod vidikovac. To prijavljujemo do 
30.09.2020. godine. Tu su sasvim ozbiljni izgledi da to dobijemo, a naročito zato jer se 



staza nastavlja na nešto što smo već započeli i što ćemo u toku prijave i završiti. Sada bi 
trebalo biti jasno zašto ovaj projekt nismo financirali iz proračunskih sredstava jer smo 
gajili vjeru da ćemo dobiti novce kao što smo ih i dobili. Hvala svima na strpljenju i nada 
se skupa sa svima da ćemo to brzo izgraditi.  
 
Ivana Tomak Marković je pozdravila nazične. Postavila je pitanje ravnateljici DV Zvončić 
Ozalj. Dobila je informaciju da su bez obzira na otvaranje novog dijela vrtića grupe i dalje 
ostale prekapacitirane, da su tete opterećene zbog velikog broja djece i time nezadovoljne. 
Roditelji su zabrinuti zbog većeg prijenosa zaraze u dječjim grupama. Da ne ostane samo 
na ovoj informaciji, voljela bi za iduće vijeće u pisanom obliku da se dostave podaci kako 
su sada posložene grupe u novom i starom vrtiću, koliko je novih odgajatelja i novo 
zaposlenih djelatnika.  
 

Zamjenik gradonačelnice Stjepan Basar je pozdravio nazočne. S obzirom da vidi da se 
nitko ne referira na mail koji je pristigao gradonačelnici i njemu od strane Družbe Braća 
Hrvatskoga zmaja, pročitao je mail iz kojeg je vidljivo što su oni tražili. U tom mailu DBHZ 
traže termin u listopadu u kojem bi Družba prezentirala Gradskom vijeću razmatranje 
razvoja Starog grada Ozlja. Također planiraju i prezentaciju za građane s ciljem da 
Gradsko vijeće i građani budu upoznati s planovima razvoja Starog grada. U svjetlu 
potpune transparentnosti bi za zadnjih 5-6 godina naveli koji su prihodi Družbe za Stari 
grad, ujedno zahvaliti i donatorima. Prikazali bi sve troškove uređenja i događaje koji su 
se tamo odvijali i koji se planiraju održavati. Upravo kreću u akciju da se za nekoliko djece 
iz Ozlja koja žele učiti strane jezike, omogući isto o trošku DBHZ u Starom gradu Ozlju. 
Zavičajni muzej ostaje dio sadržaja, a dodaju se i drugi sadržaji kako bi lokacija bila 
posjećenija i kako bi se zaposlilo više ljudi i osigurala ekonomska održivost Starog grada. 
Zamolio je gradonačelnicu ako ima dodatnih informacija da nas informira.  
 
Ivana Tomak Marković je napustila sjednicu u 17,13 sati 
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je odgovorila da je ovakvo pismo dobrodošlo. Jučer je 
vidjela mail, a njen zadnji kontakt sa Družbom je bio ljetos kad je zamolila da joj daju 
informaciju u kojoj fazi je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovoda i 
kanalizacije koju su oni rekli da će pripremiti. Odgovor je bio da ne požuruje jer ovo nije 
gradska stvar. Ovo ju je pismo razveselilo. Voljela bi znati što i kako i kako ćemo dalje. 
Dodirujemo se danas sa temom Starog grada u točki 5. dnevnog reda pa dapače, 
dobrodošla je prezentacija.  
 
Stjepan Bakarić je pozdravio nazočne. Kazao je da se puno govorilo o gradnji prijelaza 
preko željezničke pruge i spoju male zone sa velikom zonom gospodarstva. Nedavno je 
prolazio i vidio da je izgrađena moderna prometnica, obrubljena rubnim kamenima, ali 
cesta je široka 6 metara. Nogostup je širok cca. 2 metra. Rubni kamen je izdignut od nivoa 
ceste, okomito postavljen na cestu koja dolazi iz pravca Komunalnog poduzeća. Upitao je 
kako bi šleperi koji idu iz jedne zone u drugu trebali skretati jer će svaki zagaziti na rubni 
kamen i oštetiti ga. Tko je projektant koji je isprojektirao takvu prometnicu. Drugi dio 
pitanja odnosi se na javnu rasvjetu. Došla je do njega informacija da ide novi natječaj za 
300 lampi koje koštaju po 2000 kn. Upitao je da li je to točno. Jesmo li tako bogat grad da 
si možemo priuštiti tako skupe lampe ili su lampe tako pametne da će uštedjeti novac. 
Treći je komentar da bi se trebalo provesti cestom kroz Zajačko selo pa vidjeti križanje kod 
Lava. Tamo su poljoprivednici, vlasnici parcela ostavili bale sijena i zaraslo je. Da li se 
može vlasnike upozoriti da se uklone bale sijena da bude preglednost križanja bolja.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da će komunalni redar upozoriti vlasnike da 
pokose parcelu uz križanje i uklone bale sijena.  
 
Vesna Cvijak je pozdravila nazočne. Odgovorila je vezano uz izgradnju prometnice u 
gospodarskoj zoni LUG. Prometnica je izgrađena tako da zadovoljava sve standarde vezane 



za promet u gospodarskoj zoni. Slaže se da bi se lakše prometovalo da je svaka traka još 
šira jedan metar, međutim ona nije uža od nikave prometnice takve kategorije. Vizualno 
izgleda, obzirom da je dugačka i ima jako visoke rubnjake da je jako uska, međutim 
projektirana je od strane projektanta koji godinama radi iključivo niskogradnju. Mi smo 
dobili građevinsku dozvolu za tu prometnicu koju ona ne bi mogla dobiti za tu kategoriju i 
vrstu prometa koju treba zadovoljavati, da nije zadovoljavala osnovne uvjete i smatramo 
da će se ona moći normalno koristiti. Projektanta kontrolira Zakon, a to je da se zna po 
kojim propisima se koje prometnice i kategorije moraju projektirati. Uporabna dozvola će 
biti krajnji dokument koji će potvrditi da je sve izgrađeno u skladu s projektom. Što se tiče 
novog natječaja za javnu rasvjetu, on nije još u pripremi i mi ga još uvijek ne pripremamo 
ali ćemo ga pripremati i misli da se javni natječaj provodi upravo zato da se dobije što 
manja cijena za ono što nabavljamo. Ne zna od kuda informacija da lampa košta 2000 
kuna, ali obzirom da je u izradi projekt koji će nam reći sada točno koju vrstu osvjetljenja 

ćemo trebati i na koju vrstu prometnice ide koja lampa, po tome će se napraviti 
specifikacija gdje ćemo mi pokušati omjer uloženog i dobivenog najbolje iskoristiti. O 
cijenama i natječaju ne možemo govoriti dok ne završimo projektiranje nemamo ulazne 
podatke po kojima će se raditi natječaj.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da se oko javnog natječaja i oko javne 
rasvjete se svašta priča i svakakve su informacije u eteru. Svakakavi su pritisci, pokušajii 
kalkulacije u eteru. Odgovorno tvrdi da nikakvi pritisci, lobiranja ni nuđenja ne dolaze u 
obzir i nemogući su. Kada dobijemo projekt uz ovaj natječaj neće biti prostora niti za lipu 
promišljanja tko je povoljniji. Svim znatiželjnicima, zainteresiranima, lobistima poruka 
kakvu je dala.  
 
Zamjenik gradonačelnice Stjepan Basar je kazao da mu je drago da smo sada krenuli 
tim načinom razmišljanja jer do sada bez obzira koliko se posipavali pepelom smo 
drugačije razgovarali i djelovali. Pogotovo sada kad imamo u Azeliji eko osposobljene ljude 
za provođenje javnog natječaja, predajmo njima ovo, jer ionako su koncesionar za javnu 
rasvjetu za područje Grada Ozlja i riješiti to preko njih. To bi bilo logično i puno 
profesionalnije.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da njemu i dalje nije jasno zašto je poništen javni 
natječaj, zato što smo imali jeftinijeg ponuđača od 170 tisuća kuna. Nije mu jasno tko te 
natječaje piše i kako su oni izvedivi da na kraju ne možemo usporediti dvije ponude. Jesu 
li pogriješili ponuđači ili oni koji su pisali natječaj, još uvijek ne zna, ali zna da smo 
poništili natječaj i odbili ponuđača koji je 170 tisuća kuna bio jeftiniji.  
 
Vesna Cvijak je kazala da je natječaj poništen jer obe ponude nisu bile valjane. Na dvije 
žalbe ponuđača smo dobili rješenje državne komisije koje su javno objavljene. Utvrdili su 
da smo mi dobro proveli postupak.  
 
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Postavila je dva pitanja za gradonačelnicu. Na kraju 
radnog materijala za današnju sjednicu nalazi se odgovor na vijećničko pitanje. Tu su 
informacije vezane za dječji vrtić, most u Pokupju, cestu u poduzetničkoj zoni, informacija 
o stazi prema školi i to se ponavlja već nekoliko puta da vijećnici budu informirani. Na 
sjednici Gradskog vijeća koja je održana 04.12.2019. godine postavila je vijećničko pitanje 
na koje do danas nije dobila odgovor, a traženo je u pisanom obliku. Ona ne odustaje od 
toga pitanja i ponovit će ga opet danas. Odnosi se na izvanredne prihode koji su u biti 
redovni prihodi ali nisu planirani. Pitanje glasi: koliko smo novaca dobili u proteklom 
četverogodišnjem periodu izvanrednih prihoda. Prihoda koje smo mogli utrošiti na bilo što. 
Prema njenim saznanjima to je od 2016., kada je bio prvi prihod od 9,5 miliona kuna 
iznenađenje, to je preko 40 miliona kuna, ali da ne nagađa moli točne stavke po godinama 
od 2016. do sada. Što su porezi od dobiti, što su kompenzacijske mjere, pomoći od države, 
i svi takvi prihodi. Nadalje, bilo je pitanje što smo s tim novcem učinili i na što smo taj 
neplanirani novac potrošili. Traži da se pobroje svi projekti koji su realizirani, koji su 



trenutno u realizaciji, koji su odobreni i oni koji su prijavljeni. Naravno sa nazivom 
projekta, iznosom projekta, i način financiranja (što vlastitim sredstvima, što sredstvima iz 
EU fondova). Sve to da vidimo kakav je plan i da se ne nagađe i to svim vijećnicima u 
pismenom obliku. Budući da takav opsežan odogovor nije dobila 9 mjeseci ne očekuje ni 
danas. Ponavlja zašto je to bitno, jer smo u proteklom periodu imali i Odsjek za 
gospodarstvo i projekte koji je krajem 2019. godine ukinut. Ako smo imali taj odsjek, 
trebalo bi biti i podosta projekata. Da ne nagađa razloge takvoga postupanja, moli  
obrazloženje zašto je do toga došlo i zašto se nije odgovorilo na vijećničko pitanje jer se na 
taj način direktno krši Poslovnik. Ne zna da li služba nije odradila posao, a gradonačelnica 
zna tko snosi odgovornost za takvo postupanje. Potaknuta komentarom predsjednika 
Gradskog vijeća, kazala je da je na jučerašnjoj sjednici Odbora za izbor i imenovanje bila 
sporna situacija vezana za točku dnevnog reda po kojoj je danas puno rečeno, zaista je 
trebao pravnik. Obrazloženje kakvo je objasnila naša pročelnica kako to sve stoji, ona ima 

najbolju namjeru, ali ona nije pravnik. Već dugo razmišlja o tome i zanima ju od kada već 
grad nema pravnicu. Što smo po tom pitanju učinili, da li je bilo natječaja, ako je, koliko, 
što se događa da i dalje ne raspisujemo natječaj. U konačnici ispada da Grad može bez 
pravnika i voditelja Odsjeka za društvene djelatnosti. Mišljenja je da je previše vremena 
odmaklo da nemamo tog zaposlenika, da zaista ima dosta situacija u kojima je pravnik 
neophodan. Da smo imali pravnika neke stavari bi bile bolje pripremljene.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da je gospođa Šimunić jedan puta dobila odgovor, 
ali je bio peopširan, na puno stranica.  
 
Irena Šimunić je kazala da je ona dobila tekst na 60 stranica koji je iskopirani radni 
materijal koji se u svakom trenutku može pročitati iz materijala. Kazala je da je pročelnicu 
u veljači ove godine na sjednici vijeća podsjetila i dobila je odgovor da je pročelnica 
zaboravila. Od tada nije jednom bila u gradu, gdje joj se moglo ljudski pristupiti i reći da 
se nije moglo i stiglo napraviti. Nakon toga još danas nije dobila odgovor, od kojeg neće 
odustati jer je transparetnost u radu izuzetno bitna i apelira i željela bi da naš grad ide 
primjerima dobre prakse koji su krenuli na taj način da građani u svakom trenutku mogu 
vidjeti svaku kavu koja je popijena i da nema prostora nagađanjima ili pričama. Ovakav 
način ne mora značiti ali daje prostora za razmišljenje da se nešto skriva. To nije podatak 
samo za nju, već za sve vijećnike.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da je sigurno napravljen dokument gdje su 
pobrojani svi projekti. To je na 6-7 stranica sa iznosima. To postoji u nekim materijalima 
je sigurno dano vijećnicima. Naš Odsjek za financije i Kristina kao voditelj odsjeka ima 
izričit nalog da upravo primjer Bjelovara prekopira. Kompletno sve do pete razine da bude 
vidljivo u svakom trenutku. Nema niti jedan razlog da se išta od toga ne vidi u realnom 
vremenu. Kristina je dobila nalog da to pripremi.  
 
Andrija Latin pozdravio je nazočne. Kupljen je da svi znamo da je Azelija eko kupila stroj 
sa malčerom za čišćenje nerazvrstanih cesta. Zanima ga tko radi raspored čišćenja. Ima 
primjer kada je stroj čistio jednu nerazvrstanu cestu i prošao je neobavljenog posla, da bi 
tek sad to bilo očišćeno. Imao je i primjedbu od mještana koji da stroj stoji na privatnom 
parkiralištu.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je odgovorio da se raspored radi u Azeliji eko. Bilo je takav 
pristisak kad je stroj kupljen i toliko zahtjeva da nije bilo moguće napraviti raspored po 
važnosti.  
 
Vesna Cvijak je odgovorila da je Azelija eko vlasnik stroja i ona ima sklopljen Ugovor sa 
Gradom Ozljem vezano za održavanje javnih zelenih površina. Oni po našem nalogu i u 
dogovoru sa Mjesnim odborom izvršavaju te poslove i za to nama ispostavljaju račun. Što 
se tiče parkiranog stroja na privatnom zemljištu, tada je bio u kvaru i čekao se naručeni 



dio za popravak. Možda je trebao biti parkiran negdje drugdje ali nije imao praznog hoda u 
smislu da nije radio.  
 
Boris Guštin je kazao da smo taj stroj trebali nabaviti davno prije jer je učinkovit i vrlo 
isplativ.  
 

Točka 2. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća 

 
Točka 3. 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE 
 ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GOD. 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Gordana Lipšinić, gradonačelnica  
Rasprava: - 
Zaključak: Prima se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01.  
                 siječnja do 30. lipnja 2020. god. 
 

 

Točka 4. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU 
  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava:  
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da sve što je u polugodišnjem izvještaju je 
već prošlo. Predano je u FINU, nemamo ga čak obvezu niti u Ministarstvo financija 
predavati. Daje se na usvajanje ali ne postoji način da se išta u njemu izmjeni. To je 
konstatiranje onoga što se dogodilo.  
 
Kristina Bakin Mlačak je kazala da je realizacija Proračuna puno manja od planiranog. 

Već tri godine pričamo o komunalnim projektima, odnosno projektima iz područja 
komunalne infrastrukture kojih nikad dosta. Sada ih je još manje i za sada će sve ići pod 
tepih korone, korona krize i svega ostalog. Osobno ju žalosti činjenica što je čvrsto bio 
obećan nogostup u Jaškovu. Na zadnjoj sjednici nije bila ali je pročitala iz zapisnika da se 
i od tog projekta odustaje. Naći će se to u izvještaju za drugih šest mjeseci, odnosno u 
godišnjem izvještaju koji će biti na polovici planiranoga.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da je na str. 14 ovog izvješća analiza kroz 
programe. Vrlo opširna analiza kroz programe. Vidljivo je da je u odnosu na plan 
realizacije izgradnja usporkos koroni realizirana sa 40,81% i to nije malo. Održavanje smo 
izvršili sa 48,78%. Za svaki od tih programa pojašnjenje je na 22., 23.i 24. stranici 
izvješća.   
 
Ivica Benković je kazao da se uvijek za sve ima, ali za infrasktrukturu nema.  
 
Usvajanje: 8 ZA, 5 SUZDRŽAN  
Zaključak: Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za  
                 2020. godinu  
 



Točka 5. 

ODLUKA O USVAJANJU KROVNOG INTERPRETACIJSKOG PLANA  
„DODIR CIVILIZACIJA“ S PLANOM UPRAVLJANJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir  
                 civilizacija“ s planom upravljanja  
 

Točka 6. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU  

DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Novosel, ravnateljica  
Vesna Novosel je pojasnila točku dnevnog reda. U pedagoškoj 2019./2020. godini bilo je 
upisano 169 djece raspoređenih u 7 odgojnih skupina. U 3 vrtićke i 4 jasličke odgojne 
skupine. S njima je radilo 16 odgojiteljica, radi velikog broja upisa u mlađu i 
starijujasličku skupinu gdje su radile po tri odgojiteljice. Ono što je obilježilo pedagošku 
godinu svakako je COVID-19. Sve planirane zadaće su ostvarili do 16.03. dok nije došla 
pandemija i od tada do 11.05. imali su organizrano dežurstvo za djecu čiji roditelji nisu 
imali druge mogućnosti zbrinjavanja djece i u tom periodu je bilo pristutno od jednog 
djeteta do 13 djece. Od 11.02. do 25.05. radilo se samo u 4 odgojne skupine koje su bile 
formirane po vremenu dolaska djece u vrtić i u ta dva tjedna vrtić je pohađalo 32 djeteta, 
odnosno 8 djece po odgojnoj skupini. Od 25.05. djeca se vraćaju u vrtić. Žao im je što su 
predškolci bili zakinuti za dječju olimpijadu, za jednodnevni izlet, za ljetovanje. Osnovana 
je facebook grupa „Zvončić u akciji“ gdje su za vrijeme dok djeca nisu pohađala vrtić, 
odgojiteljice slale roditeljima sadržaje, primjere aktivnosti igara, tako da su bili u 
kontaktu, da ih djeca ne zaborave. Sa 16.03. je prestala sa radom opća i engleska 
igraonica, a popodnevna predškola je funkcionirala tako da je odgojiteljica svakodnevno 
slala djeci po jedan zadatak.  
 
Rasprava: - 
Boris Guštin je podsjetio na konstataciju Ivane Tomak Marković da se tete bune i ljute na 
prekobrojne grupe.  
 

Vesna Novosel je kazala da je istina da su grupe prekobrojne. To je činjenica. I dalje ima 
odstupanja. Pedagoška godina je započela sa 9 odgojnih skupina s time da na desetoj 
skupini treba poraditi što se tiče mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Svi vrtići su 
pretrpani. Kad bi se baš i išli uspoređivati s drugima što ne voli, još uvijek smo ispod broja 
djece koji imaju drugi vrtići.  
 
Zamjenik gradonačelnice Stjepan Basar je kazao da je on shvatio da je unatoč tome što 
smo dobili veći broj kvadrata s novim vrtićem da su djeca preraspoređena po grupama 
koje su prevelike, te su zbog toga tete preopterećene i nezadovoljne.   
 
Marina Rendulić je pozdravila nazočne. Kazala je da se ne bi trebali uspoređivati s 
lošijima od sebe nego sa boljima, ali trenutno ne možemo naći bolji. U Karlovcu je 
situacija puno drugačija. U vrtiću na Gazi gdje ona radi odgojiteljice u jasličkoj skupini  
imaju u grupi 19 djece, a u Ozlju je desetak djece. Nije u Ozljju toliko loše. Uvjeti su 
stvarno dobri, lijepo je, novo je. U Karlovcu još uvijek ima starih vrtića gdje su uvjeti loši, 
gdje tri skupine koriste jednu kupaonu, znači 70-tak djece koristi jedan sanitarni čvor.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA    
Zaključak: Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za  
                 pedagošku 2019./2020. godinu  



 

Sjednici se pridružio Ivan Čupor u 17,31 sati. 
 

Točka 7. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU  

AZELIJE EKO D.O.O. ZA 2019. GOD. 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Miroslav Cigić, direktor 
Miroslav Cigić je pojasnio točku dnevnog reda. Pojasnio je samo novac na računu u banci 
i blagajni jer veliki je postotak u odnosu na prošlu godinu ali to je iz razloga zato jer je 
pred sam kraj godine 520 tisuća kuna kredita sjelo iz Karlovačke banke i to je povećalo 
stanje na računu. Kod investicija bi napomenuo to da su isčipirane i podijeljene sve kante 
za mješani komunalni otpad, te su u prosincu prošle godine krenuli odvojenim  
prikupljanjem i razdvajenjem otpada. Godinu su završili pozitivno sa 113.000,00 kn 
dobiti. Svaka djelatnost se vodi posebno i svaka je u plusu. Nakon 2014. godine ovo je prvi 
puta da je bilo pozitivno poslovanje.  
Rasprava: - 
Kristina Bakin Mlačak je kazala da u izvješću sve piše. Drago joj je da je iskazan plus po 
svim djelatnostima. Sporna je bila djelatnost održavanja groblja gledajući skepsku 
građana kako će to izgledati i mnogim pritužbama koje su se događale tokom godine. 
Pritužbi još uvijek ima i nije to još došlo na onaj nivo na koji treba doći. Nada se da će se o 
tome voditi računa u sljedećoj sezoni. Pokošena trava na gorbljima nije pokupljena, već 
samo ostavljena, pa u tiom dijelu treba voditi računa o kvaliteti izvršenja te usluge. S 
druge strane bila je velika pobuna i upita iz dosta pogrebnih društava koja su ostala u 
radu vezano za visinu naknade za održavanje groblja. Ta naknada se povećala za 50%, a 
obzirom da je ostvaren plus u ovoj djelatnosti razmišlja li se o smanjenju naknade. Teško 
da se o tome razmišlja, ali onda bar treba dati kvalitetu da ljudi budu zadovoljni. Izvješće 
je predano svom nadzornom odboru i dalje kamo već ide, ovdje vijećnici primaju izvješće o 
radu za prošlu godinu na znanje. Ovo izvješće u smislu Zakona o trgovačkim društvima 
ima svoj nastavak, a zove se plan poslovanja za narednu godinu. Glupo je sada podnositi 
Plan poslovanja za 2020. godinu kada je ona pri kraju.  
 
Ivica Benković je upitao koliki su mjesečni izdaci za članove NO i Skupštine Azelije eko.  
 
Miroslav Cigić je odgovorio da naknade članovima NO i Skupštine nisu mjesečne nego po 
održanoj sjednici. Isplata je po održanoj sjednici 150,00 kn.  

 
Zamjenik Stjepan Basar je upitao tko je garantirao za kredit kad se nabavljao traktor.  
 
Miroslav Cigić je odgovorio da je Azelija eko dignula kredit u Karlovačkoj banki uz 3,9% 
kamate i Grad Ozalj, odnosno većinski vlasnik je trabao dati garanciju za zaduživanje. To 
je bio uvjet za dobivanje kredita.  
 
Zamjenik Stjepan Basar je mišljenja da je i drugi suvlasnik trebao dati 40% garancije za 
taj kredit s obzirom da se pozivamo na sva prava. Nema ništa protiv što se kupio traktor 
ali u situaciji kada treba garantirati onda je Grad Ozalj dovoljankao većinski vlasnik, a 
kad trebamo promijeniti društveni ugovor da investirana imovina bude nama knjižena, 
onda se tu stvaraju problemi. Jer već je vrijeme da se društveni ugovor promijeni na način 
da kapital od onoga tko je uložio bude knjižen na njega, bez obzira na upravljačka prava.  
 
Ivana Tomak Marković vratila se na sjednicu u 18,19 sati. 
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  
Zaključak: Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Azelije Eko d.o.o. za 2019.  
                 godinu  



 

Točka 8. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

KOMUNALNOG OZALJ D.O.O. ZA 2019. GODINU 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Zlatko Gojmerac, direktor  
Zlatko Gojmerac je pojasnio točku dnevnog reda.  

Rasprava: - 
Kristina Bakin Mlačak je kazala da je iz izvješća vidljivo da su sve djelatnosti u plusu. Uu 
izvješću su pobrojani projekti i način njihovog financiranja. Htjela je sugerirati za ubuduće 
da se u izvješće uključi onaj dio Plan i realizacija plana krajem godine. Plan poslovanja 
podnosi se NO krajem godine za narednu godinu. Na kraju godine se stavi godišnji 

izvještaj, koliko je ralizirano od planiranog, te koliko nije realizirano i iz kojih razloga. 
Čisto za usporedbu od godine do godine da se vidi gdje smo došli i što smo napravili.    
 
Stjepan Basar je kazao da je bila preporuka poduzećima u vlasništvu Grada Ozlja da se u 
vrijeme korone izvrši korekcija plaće. Čini mu se da je ta korekcija u Azeliji eko izvršena, 
pa ga zanima jesu li prema toj preporuci postupili i u Komunalnom Ozalj i kako su oni 
odreagirali u tom smislu.   
 
Zlatko Gojmerac je kazao da su oni to napravili za mjesec svibanj. Da bi smanjili plaće i 
napravili tu korekciju morali su potpisati anekse sa radnicima, međutim radnici nisu 
pristali na onu soluciju da to bude na određeno vrijeme nego na mjesec dana uz 
obrazloženje da se opseg poslova nije smanjio, dapače da su zahtjevi posla veći i oni su 
pristali na mjesec dana iz solidarnosti sa svima ostalima, tako da je to napravljeno samo 
za svibanj. U isto vrijeme i on kao direktor smanjio je sebi plaću ali je vezano za to morao 
potpisati aneks sa predsjednikom NO, koji mu je rekao da će mu potpisati samo za 
svibanj, a za ostale mjesece ne jer se Skupština nije o tome očitovala i nije donijela takvu 
odluku. On smatra da je to samo preporuka za koju Žakanje kao suvlasnik nije za takav 
način postupanja, tako da su oni potpisali anekse za svibanj i za taj mjesec umanjili plaće 
za 10%.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je upitala tko je predsjednik NO Komunalnog Ozalj.  
 
Zlatko Gojmerac je odgovorio da je predsjednik NO gospodin Krešimir Hribljan.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  
Zaključak: Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Komunalnog Ozalj d.o.o. za   
                 2019. godinu  
    

Točka 9. 
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OZLJA: 

A) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU  
B) PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  

Zaključak: Prihvaća se: 
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu  
b) Plan rada i financijski plan za 2021. godinu  

 
 
 
 



Točka 10. 

IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA 
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  

NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  

Zaključak: Prihvaća se Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana  

                  unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2019. godinu  
 

Točka 11. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OZLJA 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava:  
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da su točke 11., 13. i 14. su usklađenje sa 
Zakonom. Uglavnom u nazivlju. Imali smo nadzor Ministarstva uprave i upozoreni smo da 
se ta terminologija uskladi.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 

Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i  

                  djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja  
 

Točka 12. 
ODLUKA O OPOZIVU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVICI I 

KOEFICIJENTIMA ZA ODREĐIVANJE PLAĆE GRADONAČELNIKU  
I ZAMJENIKU GRADONAČELNIKA GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava: - 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da su to bile odluke koje su išle u smjeru 
iskazivanja solidarnosti i određene uštede u vrijeme najžešćeg problema sa pandemijom i 
u tom smislu je smanjena njena plaća 10% i zamjenika do opoziva. Slijedom te doluke ona 
je donijela Odluku o smanjenju 10% plaće zaposlenicima i službenicima. Tada je donijeta i 
famozna preporuka i gradskim institucijama. Vrtiću, knjižnici i muzeju i šest mjeseci smo 
ostali u tom režimu. Svi osim Komunalnog poduzeća. Samo za informaciju Grad Karlovac 
je donio takovu odluku na rok od 6 mjeseci, Grad Duga Resa je takvu odluku imala tri 
mjeseca.  
 
Kristina Bakin Mlačak je kazala da je ovo potpuno u redu i to je jedan od prijedloga i 
rasprave na famoznoj korona sjednici dana 30.04. da se vremenski ograniči smanjenje 
plaća, da se razvrsta po razredima prema stručnoj spremi i da se ljudima koji su radili u 
punom opsegu, puno radno vrijeme plaća ne dira. Drago joj je da su se stekli uvjeti da se 
ova Odluka može vratiti na razinu kakva je bila prije korone.  
 
Damir Vergot je kazao da je vidio u izvješću da se radi o uštedi oko 280 tisuća kuna ali 
zanima ga podatak koliko se manje punio proračun.  
 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je odgovorila da je se Proračun punio 40.64%, odnosno 
11.483.000,00 kn, a u planu je bilo 25.113.000,00 kn. 
 
Zamjenik Stjepan Basar kazao je da se iz izvješća da isčitati da je Grad Ozalj uštedio 
263.000,00 kn, Azelija eko 47.000,00 kn i Komunalno Ozalj 14.000,00 kn.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 



Zaključak: Donosi se Odluka o opozivu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  

                  osnovici i koeficijentima za određivanje plaće gradonačelniku i  
                  zamjeniku gradonačelnika Grada Ozlja  
 

Točka 13. 
ODLUKA O ODREĐIVANJU PLAĆE I DRUGIH PRAVA GRADONAČELNIKA I 

ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA OZLJA 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava: - 

Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da se Odluka predlaže radi usklađivanja s 
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te s odredbama 
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi sukladno uputi 

Ministarstva uprave. Naime, važećom Odlukom o osnovici i koeficijentima za određivanje 
plaće gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada 
Ozlja 8/18), navedeno je da dužnosnicima, odnosno gradonačelniku i zamjeniku 
gradonačelnika osim prava na plaću, za vrijeme obnašanja dužnosti pripadaju sva prava iz 
radnog odnosa, a oni stupanjem na dužnost ne zasnivaju radni odnos, te obavljanje 
dužnosti na koju su izabrani nije isto što i rad na službeničkom radnom mjestu, niti se s 
istim može izjednačiti po bilo kojoj osnovi. Slijedom navedenog, umijesto pogrešno 
navedenog navoda u navedenoj Odluci da dužnosnicima pripadaju „sva prava iz radnog 
odnosa“ treba propisati na koja to “ostala prava iz rada“ lokalni dužnosnici imaju pravo, 
osim plaće i staža osiguranja. Vezano uz pojedina materijalna prava, lokalni dužnosnici, 
osim zakonom utvrđenog prava na plaću i staž osiguranja, imaju pravo na naknadu 
stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, npr. putni i drugi 
troškovi nastali u vezi s obnašanjem dužnosti (troškovi prijevoza, dnevnica za službeno 
putovanje), kao i neka druga prava, npr. pravo na korištenje službenog automobila, što 
nije propisano Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakonom o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, već je navedena prava potrebno 
urediti općim aktom  koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Iz svega 
navedenog proizlazi da lokalni dužnosti nemaju pravo na prava iz radnog odnosa na koja 
imaju pravo službenici i namještenici, kao što su npr. regres, jubilarna nagrada, božićnica, 
otpremnina, naknada za neiskorišteni godišnji odmor, te im se ne izdaju niti rješenja o 
korištenju godišnjeg odmora. Budući da je osim osnovice i koeficijenta, potrebno općim 
aktom propisati i druga prava iz rada (osim prava na plaću i staž osiguranja) lokalnih 
dužnosnika, predlaže se nova Odluka u kojoj se u odnosu na važeću Odluku o osnovici i 

koeficijentima za određivanje plaće gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika Grada 
Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 8/18), neće mijenjati odredbe niti o 
koeficijentima, niti o osnovici. Slijedom navedenog, potrebno je promijeniti i naziv 
Odluke i njome detaljno propisati ostala prava iz rada lokalnih dužnosnika, te se ne 
predlažu izmjene i dopune važeće Odluke. 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  

Zaključak: Donosi se Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i  

                  zamjenika gradonačelnika Grada Ozlja 
 

Točka 14. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA  
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA OZLJA 

     
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava: - 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala budući da su u Pravilniku o unutarnjem 
redu nazivi radnih mjesta usklađeni s nazivima radnih mjesta s Popisa radnih mjesta koji 
je sastavni dio Uredbe, bilo je potrebno i važeću Odluku o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Grada Ozlja uskladiti s Uredbom. U odnosu na postojeću 
Odluku, predloženom izmjenom Odluke koeficijenti ostaju nepromijenjeni.  



 
Slijedom navedenog, Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
Grada Ozlja potrebno je uskladiti sa Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Grada Ozlja. 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za  
                 obračun plaće službenika i namještenika Grada Ozlja  
 

 
Točka 15. 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM  
U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU 

     
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Danijel Kožar, viši stručni suradnik za pravne poslove  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  
Zaključak: Donosi se Zaključak o usvajanju Plana upravljanja i raspolaganja  
                 imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2020. godinu  

 
Točka 16. 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Danijel Kožar, viši stručni suradnik za pravne poslove  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup  
                 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  
                 Grada Ozlja  
 

Točka 17. 
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA OZLJA 

    
Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Danijel Kožar, viši stručni suradnik za pravne poslove  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  
Zaključak: Donosi se zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju  
                 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  
                 Grada Ozlja  
 

Točka 18. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA, KRITERIJIMA  

I POSTUPKU DODJELE STIPENDIJA REDOVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA  
I STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA OZLJA 

  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Rasprava: - 
Gradonačelnica Gordana Lipšinić pojasnila je razliku od stare Odluke. Ova Odluka se 
veže na već danas spominjani projekt koji preko POU radimo sa mladima. U Komisiju za 
odabir smo stavili jednog predstavnika Savjeta mladih zato jer oni taj dio bolje razumiju i 
znaju. U bodovanje bi stavili poticanje volontiranja. Dakle, da dodamo u bodove i 



volontiranje i to ono koje je evidentirano i dokazano. Time potičemo mlade da učestvuju u 
volontiranju i naše udruge to bilježe.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima  
                 i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i  
                 studentima s područja Grada Ozlja  
 

Točka 19. 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA  

SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 
         

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da bi izbor članova trebalo obaviti tajnim 
glasovanjem bez obzira što imamo isti broj kandidata. Podijelit će se glasački listići koji su 
numerirani rednim brojem od 1 do 15. Na dnu glasačkog listića treba zaokružiti za, protiv 
ili suzdržan. Nakon toga utvrditi će se rezultat glasanja. Utvrđuje se da su svi listići važeći 
i zaokruženi ZA. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih  
                 Grada Ozlja   
 

Točka 20. 

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA PUČKOG 
OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA–OZALJ           

 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je upozorila na štetne posljedice odustajanja od izbora 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj. 
Rasprava: - 
Usvajanje: 7 ZA, 6 PROTIV, 1 SUZDRŽAN 
Zaključak: Donosi se Odluka o poništenju natječaja za ravnatelja Pučkog otvorenog  
                 učilišta Katarina Zrinska-Ozalj  
 

Točka 21. 
ODLUKA O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI I IMENOVANJU RAVNATELJA 

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ           
 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Rasprava:   
Gradonačelnica Gordana Lipšinić se protivi da Stjepan Bezjak kao ravnatelj Zavičajnog 
muzeja Ozalj nastavlja obnašati funkciju v.d. ravnatelja POU zato jer to šteti kvaliteti i 
obimu izvršavanja njegovog osnovnog posla i zato jer to ugrožava njegovo zdravlje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da je s Stjepanom Bezjakom razgovarano i on je 
rekao da on to može obavljati kao što je i do sada obavljao, a to je radio vrlo kvalitetno i 
dobro.   
 
Gradonačelnica je kazala da će Stjepan imati pojačan posao na svom osnovnom poslu i to 
će apsolutno od njega tražiti. Da se potpuno preda onome što mu je kao ravnatelju 
Zavičajnog muzeja stavljeno pred njega i što ona od njega očekuje.  
  



Stjepan Basar je dodao jednu primjedbu. U tom slučaju da se od njega traži maksimalni 
pristup, da mu se prvo osiguraju minimalni tehnički uvjeti na radnom mjestu gdje radi i 
to što prije.  
 
Usvajanje: 8 ZA,  5 PROTIV, 1 SUZDRŽAN 
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti i imenovanju ravnatelja  
                 Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj  
 
Na kraju sjednice je održana prezentacija i pregled radova koji su rađeni do rujna ove 
godine na području Grada Ozlja na radovima održavanja makadamskih i asfaltnih cesta.  
 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na 
sudjelovanju u radu, te je rad sjednice završen u 18,51 sati.  
 
KLASA: 021-05/20-01/06 
URBROJ: 2133/05-01-20-5 
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