
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

održane dana 25. studenog 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, Tomak Marković Ivana, Vergot Damir, Zoretić    
  Stjepan.   

ODSUTNI: Kalčić Igor, Šimunić Irena   
NAZOČNI: 

• Gordana Lipšinić – gradonačelnica 

• Stjepan Basar – zamjenik gradonačelnice  

• Lidija Bošnjak – pročelnica JUO Grada Ozlja 

• Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove 

• Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije 

• Martina Bogović – predsjednica udruge Društvo naša djeca 

• Lea Blažina – dječja gradonačelnica  

• Tomislav Gudasić – predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja  

• Vedrana Šoštarić – djelatnica Grada Ozlja  

• novinari 
 
ZAPISNIČAR: Marijana Gnjilac  
 
Početak sjednice: 16,30 sati  
 
Sjednicu Gradskog vijeća otvorio je Stjepan Zoretić, predsjednik Gradskog vijeća. 
Pozdravio je sve prisutne, posebno gradonačelnicu Gordanu Lipšinić i njezinog zamjenika 
Stjepana Basara, Vesnu Cvijak, voditeljicu Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove, 
pozdravio je i novoizabranog predsjednika Savjeta mladih Grada Ozlja Tomislava Gudasića 
kojeg je najavio da se kasnije u nekoliko rečenica predstaviti gradskim vijećnicima i svim 
prisutnim. Isto tako pozdravio je i dječju gradonačelnicu Leu Blažinu koja je stigla u 
pratnji Martine Bogović, predsjednice Društva naša djeca, kao i prisutne novinare. 
Predsjednik Gradskog vijeća je spomenuo da je dnevni red obilan i da ima puno točki te da 
otprilike već svi znaju da ukoliko se ne završi danas, sjednicu će nastaviti sutradan, što će 
se dogovoriti kada se vidi do kuda će doći. Predložio je da budu što kraći i ekspeditivniji da 
bi se danas sjednica završila sa svim točkama dnevnog zbog situacije s korona virusom, 

zbog čega je sjednica i premještena u sportsku dvoranu osnovne škole Slava Raškaj kako 
bi udaljenost bila na propisanom razmaku i da se ne bi kršio nikakav zakon, prostora i 
kvadrature ima dovoljno. 
Izvjestitelji, odnosno ravnatelji ustanova nisu pozvani iz poznatih razloga, računa se da bi 
ovo vijeće bilo kao i ono zadnje, a budući da su gradski vijećnici dobili materijale i imali su 
vremena proučiti točke dnevnog reda, za sve nedoumice i što neće biti jasno, imat će tko 
odgovoriti, potrudit će se da svatko dobije odgovor i tumačenje za ono što mu nije iz 
materijala jasno.  
Nada se da se svi prisutni slažu da bi danas svi malo duže radili, da se odrade dvije manje 
pauze, kada se hala ohladi da se pokrene grijanje jer je jako bučno ako grije stalno. Ako se 
uspije završiti dobro, ako ne onda će se za nastavak sjednice pokušat dogovoriti za sutra. 
Vijećnik Boris Guštin izrazio je mišljenje da je bolje da sjednica završi danas, na što je 
predsjednik vijeća naveo da smatra da je to mišljenje svih prisutnih i da se nada da će 
tako i biti, obzirom da su i prošlu sjednicu ubrzali i nije bilo nekih velikih prigovora nakon 
nje ni na njoj samoj. 
Obzirom da gradonačelnica još jednom moli da se izloži gradskim vijećnicima važnost 
kupnje kuće, odnosno pekare ispod Starog Grada, odnosno Crkve, što je kamen smutnje i 
nešto neraščišćeno, već je dva puta uvrštena u dnevni red sjednica, ali je odbijena. 
Gradonačelnica je izrazila želju da još jednom vrlo kratko pojasni što se s time događa i 
razlog zašto ona to tako „forsira“ i zašto želi da se ta kuća kupi. Predsjednik vijeća zamolio 



je vijećnike da poslušaju još što ima za reći, a onda ako bi se klima popravila i ako bi bilo 
volje telefonski riješili, obzirom da do kraja godine nije planirano da bi se više sazivala 
sjednica Gradskog vijeća. Obzirom da bi ta točka trebala biti riješena ove godine, u 
dogovoru s potpredsjednikom Gradskog vijeća, predsjednik, g. Zoretić je procijenio da se 
napravi još i taj napor da se gradonačelnica još jednom sasluša. Poslije izlaganja neće biti 
rasprave, bit će dano na razmišljanje i svatko će zauzeti svoje stavove. To nije točka 
dnevnog reda, već samo kratka informacija. 
Predsjednik je upitao da li ima kakvih pitanja dosada, obzirom da se nitko nije javio, riječ 
je dana gradonačelnici. Napomenuo je da izlaganje bude kratko i da će to biti dano na 
razmatranje u ovo vrijeme pred Božić, da si vijećnici razmisle i izjasne o konačnom ishodu 
ove teme. 
 
Gradonačelnica Grada Ozlja zahvalila se predsjedniku Gradskog vijeća, pozdravila je sve 

prisutne, i nazočne novinare. 
Nakon pozdrava i zahvale za ovu priliku da predstavi ovu kako kaže predsjednik Gradskog 
vijeća točku smutnje, za što ona ne smatra da je točka kamen smutnje, jednostavno očito 
nema dovoljno informacija o tome što se kani i zašto to već dva puta predlaže, i danas su 
svi ovdje za priliku da govori o toj točci. Uz pomoć kolegice Vesne napravit će prezentaciju, 
objasniti, jer ovo nije i nikako ne smije biti kamen smutnje, ovo treba i može biti zaista 
odgovor. Smatra da se uopće ne bi smjelo pomisliti na to da se nadglasavaju nego da 
shvate zašto gradonačelnica ovo predlaže već nekoliko puta. Kako je dosada ipak bilo 
disonantnih tonova danas je pripremila to na drugi način i želi to pokazati te nakon toga 
ostaviti vremena da se odluči da li to je ili nije dobro za Ozalj. Stigne se još do kraja 
godine, na koji način bude predsjednik vijeća bude predlagao da se o tome glasuje ili ne 
glasuje, ali ostavlja prostora.  
 
Nakon uvodnog dijela u kojem je izložila važnost kupnje zemljišta Lončar, gradonačelnica 
je zamolila Vesnu Cvijak, voditeljicu Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove kao 
stručnu osobu da izloži danu prezentaciju. 
 
Nakon što danas čuju prezentaciju, svim vijećnicima će biti poslano na mail jer kroz ovu 
legendu vrlo lako zapravo svi mogu pratiti o čemu se radi. 
 
Vesna Cvijak je pozdravila prisutne i obrazložila slijedeće.  
Rekla je da će navesti nekoliko taksativnih podataka koji se u biti vežu usko s njezinom 
krugom rada unutar Grada i njezinog Odsjeka, a to je u prvom redu povezanost svih 
projekata na ovom području koji smo izvadili, a to je dio gornjeg Ozlja i Kaptola kao cjeline 
koja se pokušava oformiti na način da to postane što veći javni prostor na kojem Grad 
Ozalj ima prostora razvijati svoje projekte kako smo ih započeli, a započeli smo ih jako 
davno. Kako sada dalje? Konkretno, stavili smo ove boje da se vidi u biti onaj dio koji 
trenutno nije pod nekakvih izravnim utjecajem Grada, crveno je kuća Lončar i površina 
zemljišta koje nju okružuje. Ostalo je oformljeno u nekakve cjeline koje imaju svaka za 
sebe pojedinačno svoj projekt i svoje značenje i svoje mjesto u našim planovima razvoja 
Grada, ali ove čine zajedno jednu cjelinu. Pobrojala je ono što konkretno sada postoji. 
Postoji u prvom redu glavni projekt, koji je trenutno u fazi ishođenja i trebala je već biti 
izdana lokacijska dozvola naše državne ceste DC228 koja tik prolazi uz trg u Gornjem 
Ozlju, imamo trenutno u fazi projekt uklanjanja objekta u Gornjem Ozlju koji otvara taj 
trg i daje prostora za usklađenje s Urbanističkim planom Grada Ozlja i novo prometno 
korištenje tog prostora, imamo izgrađeni dio trga sa zacjevljenjem potoka Curak, imamo 
stazu koja je sad već postojeća i isto je javna, zemljište gdje smo suvlasnici što rješavamo 
obzirom da smo suvlasnici da se i to rješi kao javni prostor, i kompletno dio dolje koji je 
vlasništvo Grada Ozlja 1/1 sa ishođenom pravomoćnom građevinskom dozvolom za 
Centar za posjetitelje Ozalj i lokacijskom dozvolom sa rješenim imovinsko-pravnim 
odnosima za ulicu sa nogostupom i svom pripadajućom infrastrukturom.  
Ti projekti su već sada na popisu za financiranje iz projekata koje imamo zajedno sa 
Gradom Karlovcem i Gradom Duga Resom. Znači oni su pripremljeni, gotovi i oni idu 



sada, čekamo natječaj na koji ih možemo prijaviti. Ovo žuto je staza o kojoj već dugo 
pričamo, a koja vodi prema školi, ona je u Proračunu za 2021. godinu, ima sve dozvole, 
sufinancirana je 100% sredstvima Europske unije i još smo na našem zemljištu, jer samo 
to možemo, prijavili nastavak te staze sa spojem do škole, na isti taj natječaj, ali na drugi 
poziv. Znači, mogu vidjeti da sve ono što je u našem vlasništvu, time raspolažemo i tu se 
rade projekte. Tu nismo usporeni, sad se rješavaju imovinsko-pravni odnosi.  
Za ulicu Kaptol bi bila davno prije ishođena građevinska dozvola da se nije izgubilo 6 
mjeseci na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa prema postupku izvlaštenja, znači to nije 
nešto što se dogodi za tjedan dana. Tako da za ovo tu crveno koje je doslovno ostalo u 
sredini, cijelo to područje koje ima, svaka kockica je dobila svoje ime i neki svoj projekt i 
neku svoju dozvolu; jednostavno se riskira sada da se dogodi da neznamo što će biti sa 
tim prostorom i kako će se to na kraju krajeva uklapati sa svim ovim što je gotovo i što je 
pripremljeno. 

 
Gradonačelnica je još samo ukratko obrazložila plavu boju za koju je navela parcelu koja 
je u vlasništvu Grada i parcela za koju je potrebno riješiti još ¼ suvlasništva, još bi trebalo 
5.500,00 kn da se i to riješi da budemo u potpunom vlasništvu i da se pregovara s tim 
suvlasnicima. To je bilo od Katarine Rubido i nakon smrti njezine majke pregovara s 
njezinom sestrom za to učesništvo. Znači, još je to isto javna površina. 
Pokazala je „ištrahiran“ dio koji je parcela pokojnog V. Migana gdje isto smetnju 
predstavlja suvlasništvo 2/6 jednog čovjeka koji se nije htio dogovarati, ali tu je i aktivna 
tužba za razrješenje te situacije jer sprječava time projekt koji je tu pripremljen. 
Rješavanjem prostora sa familijom Demić i Marković došli je do faze da su Grad i Demići, 
odnosno Markovići suvlasnici, a inače je trebalo rješiti rođake u Kanadi i Njemačkoj, i 
kazala je da je bilo jako zahtjevno i gotovo nemoguće. 
Pokazala je dio koji predstavlja prostor državnog zemljišta i zeleni dio, zahtjevi su u 
Ministarstvu državne imovine za to da pripadne Gradu - parcela po kojoj idu „štenge“. 
Pogledom na samu kartu vidljivo je da je ta parcela doslovce ucijepljena u mnoga gradska 
rješenja i da se previše riskira ako se to ostavi ovako u privatnom vlasništvu. Sad je 
zapravo prilike, obzirom da vlasnik hoće prodati, da se to i kupi. U proračunu za 2021. 
godinu ta sredstva su osigurana i daje na razmišljanje i „na dušu“ svakome da procijeni 
što sa s time potencijalno dobiva, a što potencijalno gubi. Ovi projekti, kao što je Vesna 
rekla, ti koji su pripremljeni, oni su već na listi za ITU mehanizam, to je ovo zadnje 
ulaganje kroz ITU projekt s Gradom Karlovcem i Gradom Duga Resom. Vrlo jasno je da, s 
obzirom da su kompatibilni sadržaji, uređenje te kuće i te parcele bi se priključilo ovoj 
priči uređenja trga ili uređenja centra ili ceste. Zasad se mogla prijaviti samo izgradnja 
Centra za posjetitelje Slava Raškaj sa pristupnom cestom. Onaj čas kad bi imali riješen i 
ovaj dio, i to bi stavili u paket, jer drugačije bi bilo teško.  
Gradonačelnica smatra da je super pozicija što je sad prijavljena pred mjesec dana, staza, 
zato što je u tom dijelu škola i tu dolazi školska sportska dvorana. Zna se kakav je pristup 
do škole. Jednostavno se ukazalo i priziva nas na razmišljanje da jednog dana možemo 
promet urediti tako da ide jednosmjerno i da se može otvoriti, obzirom da nema mnogo 
mjesta za parkiranje. Prvotna ideja je bila da se kupe parcele (pokaz na karti) međutim 
vlasnik nije raspoložen, odnosno cijena koju traži je preko mjere, a i pozicija je vrlo 
zahtjevna, strma i pitanje je što bi tu uspjeli. 
Vjeruje i nada se, ponajprije zbog prilike da se nešto prijavi u projekte koji su već gotovi, 
gdje je rezerviran prostor da se prijavi to za financiranje. 
Shema će se poslati sutra i moli sve da pogledaju, s time da će još označiti ovaj dio za što 
se čeka odgovor za ¼ suvlasništva, u pitanju je 5.500,00 kn, tu su i one stube prema 
groblju koje će se dodatno obilježit. Apelira na to da svi otvore um i srce da se o ovome 
dobro odluči. Jedan detalj još; kad su kupovane zgrade, a radi projekta rekonstrukcije 
državne ceste onda je bila dilema oko parcele preko potoka, kupili smo ju i tada se 
razgovaralo o tome da ćemo vjerojatno nešto okrupnjavat. Inače ona zaista nije trebala ako 
ne zaokružimo s nekakvim prostorom koji bi činio cjelinu, a za njega ćemo dobiti sredstva, 
jamči glavom i bradom. 
 



Nakon prezentacije, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se i smatra da rasprava nije 
potrebna, ima se vremena da se još razmisli i dobit materijale. Gradonačelnica je još samo 
jednom naglasila da su sredstva osigurana za ovu godinu, 2020., dakle ili će se odlučiti na 
još jednoj sjednici ili ta priča pada u vodu. 
Predsjednik Gradskog vijeća je predložio da se sada predstavi dječja gradonačelnica Lea 
Blažina sa svojom pratnjom i kaže nekoliko riječi, dao je na procjenu da li će govoriti obje 
ili svaka malo ili jedna. 
 
Lea Blažina je ispred dječjeg Gradskog vijeća pozdravila gradonačelnicu Grada Ozlja, 
predsjednika Gradskog vijeća i sve prisutne. Dječje gradsko vijeće počelo je djelovati 2018. 
godine s ciljem promicanja i ostvarivanja prava djece te aktivno sudjelovanje u lokalnoj 
zajednici, odnosno dječje participacije. Dječja participacija znači dobivati i dijeliti 
informacije, biti pitan i konzultiran o stvarima koji se tiču djetetova života, sudjelovati u 

dječjim predstavničkim tijelima, sudjelovati u odlukama koje su važne za djecu i njihov 
život, predlagati i ostvarivati vlastite ideje i projekte. Na radnom sastanku Dječjeg 
gradskog vijeća koje se održalo 05. studenog 2020. godine raspravljalo se o potrebama 
djeteta i mladih na području Grada Ozlja te su jednoglasno došli do zaključka da je u 
Ozlju potrebno osigurati prostor za mlade i djecu te je rekla kako se nada da će njihov 
prijedlog prihvatiti i za isto naći rješenje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se dječjoj gradonačelnici te je dao na izbor novom 
predsjedniku Savjeta mladih, Tomislavu Gudasiću da se predstavi odmah ili kasnije 
ukoliko ne misli napustiti sjednicu zbog korone. Obzirom da je Tomislav Gudasić rekao da 
mu je svejedno, predsjednik Gradskog vijeća će mu riječ prepustiti kasnije.  
Dječjoj gradonačelnici i njezinoj pratnji naglasio je da same procijene u kojem trenutku će 
napustiti sjednicu, radi svoje sigurnosti. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po Dnevnom redu.  
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualni sat 

2. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća  

3. Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća 

4. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja 

5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije 

6. Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

7. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu 

8. Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini 

9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini 

10.  Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 

za 2021. godinu 

11.  Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta i sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu 

12.  Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 



13.  Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu 

14.  Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2021. godinu 

15.  Program javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu 

16.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini 

17.  Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

u 2021. godini 

18.  Program potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2021. godinu 

19.  Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2021. 

godinu 

20.  Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2021. godinu 

21.  Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 

22.  II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu 

23.  I. Izmjene i dopune Programa potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2020. 

godinu 

24.  II. Izmjene i dopune Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području 

Grada Ozlja za 2020. godinu 

25.  Odluka o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi za 2020. 

godinu 

26.  Odluka o I. izmjenama programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. 

godinu 

27.  Odluka o  II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture 

u 2020. godini 

28.  Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini 

29.  Odluka o  II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa u 2020. godini 

30.  Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa utroška naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini 

31.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 

32.  Plan rada zimske službe za 2020./2021. godinu 

33.  Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Grada Ozlja 

34.  Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića 

Zvončić Ozalj za pedagošku godinu 2020./2021. 

35.  Izvedbeni plan aktivnosti „Grad Ozalj – prijatelj djece“ za 2020. godinu 

36.  Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Ozlja sa 

financijskim planom za 2021. godinu 



37.  Zaključak o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana Savjeta mladih 

Grada Ozlja za 2020. godinu 

38.  Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

Grada Ozlja (2. revizija) i donošenju Plana zaštite od požara (2. revizija) 

39.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada 

Ozlja za 2019. godinu 

40.  Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Ozalj 

za 2021. godinu 

41.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2021. 

godinu  

42.  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja 

43.  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja 

44.  Zaključak o davanju suglasnosti za prijenos (prodaju) dionica Karlovačke banke 

d.d. 

 
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO, 13 za   
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 
 

Točka 1. 
AKTUALNI SAT  

 
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Stjepan Zoretić je naveo da je skoro sa svim vijećnicima 
već ranije razgovarao i predložio da svaki vijećnik koji ima pitanje, da postavi dva pitanja, 
a odgovor će dobiti u roku od 15 dana pismenim putem kako bi ubrzali sjednicu, osim ako 
netko baš inzistira da dobije odgovor, tada će se jednome i dozvoliti, ali ne svima.  
Dakle, zasada je takav prijedlog da se pitanja postave, a da se odgovor dobije do Božića ili 
u roku od 15 dana, sve u skladu s Poslovnikom. Upitao je da li ima zainteresiranih za 
postavljanje pitanja, a Kristina Bakin Mlačak i Igor Grgić su se javili za riječ. 
Ujedno je predsjednik Gradskog vijeća iskoristio priliku da ovim putem g. Grgiću čestita 
na izboru za predsjednika SDP-a. Konstatirao je da njihove kandidatkinje nema da i njoj 
čestita, ali možda dođe. 

 
Kristina Bakin Mlačak pozdravila je nazočne. Za početak je navela sugestiju, a to je da se 
ubuduće u Dnevni red prvo stavi rebalans Proračuna Grada Ozlja, a nakon toga Proračun 
za iduću godinu, odnosno rebalans za tekuću godinu, to bi bila odluka, jer se u  
Proračunu za iduću godinu barata s podacima koji još nisu usvojeni te je zamolila da se ta 
sugestija ubuduće uvaži. 
Prvo pitanje odnosilo bi se na takozvane izvanredne prihode koji su ustvari redovni prihodi 
od 2016. godine. Kraj je mandata pa je zamolila da se riješi misterij takvih prihoda i da se 
zna na što su oni utrošeni. Naime, 2015. godine Proračun Grada Ozlja je bio takav kakav 
je bio, odnosno po zakonskim propisima od 2016. godine u redovne prihode idu i prihodi 
od dividendi. 2016. godine dogodio se taj takozvani izvanredni prihod od 9.000.000,00 kn, 
što je bio pozitivni šok za sve nas i nismo bili spremni na njega niti smo na njega računali. 
Naravno da smo ta sredstva utrošili i do današnjeg dana, odnosno prema podacima koje 
smo dobili za prošlu sjednicu, takvih prihoda je bilo ukupno 29.267.000,00 kn. Ono što 
nju interesira jest kako se je taj novac utrošio. Znači, Grad Ozalj ima neke zadane stavke 
u Proračunu koje su postojale i prije 2016. godine. Da li se taj novac utrošio na povećanje 
postojećih stavki Proračuna, ako je tako zamolila je da se navede na koje, ne misli pri 
tome na stavku stavke, podstavke, ekonomisti će znati što misli, smatra da je dovoljno 
jasna. S druge strane ako se taj novac utrošio na određene projekte, imali smo hrpu 
projekata koje smo prijavljivali na različite natječaje, jedan dio novaca je dobiven, jedan 



dio smo morali sufinancirati iz vlastitih sredstava. Zamolila je da se napravi tablica gdje će 
se jasno vidjeti ta sredstva, znači 500,000,00 kn za ovaj projekat, 200.000,00 kn ovaj 
projekat, 500.000,00 kn za socijalni program Grada Ozlja, 200.000,00 kn za ovo i ovo. 
Misli da je pitanje bilo dovoljno jasno i da se to pitanje mora napokon riješiti i da se treba 
jasno znati na što je taj tzv. izvanredni prihod utrošen jer on u godini može doći, ne mora 
doći, ako dođe da se zna kako će se njime raspolagati. Sve to zato što su u protekle tri 
godine izdvajanja u komunalnu infrastrukturu bila znatno niža u odnosu na ulaganja u  
tzv. projekte kulture, nitko nije protiv kulture, da se razumije, ali nije postavljen dobar 
balans i to bi trebalo popraviti na način da se ne zanemari komunalna infrastruktura jer 
vidi da se u Proračunu za 2021. godinu opet ta komunalna infrastruktura pati, odnosno 
da i ovako smanjenju komunalnu infrastrukturu u 2020. godini, za 2021. godinu opet se 
računa 40% manje.  
Isto tako je apelirala da se popravi cesta koja vodi do Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj, ne 
zna tko je nadležan za tu cestu, jer postoje rupe koje su prisutne već duže vrijeme što nije 
nepoznanica, misli da je to gradska cesta pa smatra da će biti toliko sredstava da se to 
popravi.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je da li misli na dio ispred same škole jer je ispod škole 
cesta u redu, na što je Kristina Bakin Mlačak rekla da misli na ovaj dio što je valovit i gdje 
postoje rupe te se zahvalila. 
Nadalje, predsjednik Gradskog vijeća dao je riječ g. Grgiću. 
Igor Grgić pozdravio je sve prisutne i postavio pitanje vezano za kanal odvodnje Karlovačka 
cesta – Križanićeva – Augusta Šenoe. Zapravo ga zanima kada će biti dogovoren slijedeći 
sastanak sa suvlasnicima parcela jer je doznao da je zadnji održan u 8. mjesecu kad se 
postavilo pitanje zacjevljivanja, isto tako doznao je da je poslan i upit arhitektici te da je 
odgovor dobiven pa ga samo zanima kad će biti održan slijedeći sastanak vezan uz taj 
kanal. 
Iduće pitanje je vezan za centar Ozlja, od autobusnog kolodvora kad se ide iz smjera 
Karlovca prema smjeru Starog grada, samo ovaj vikend je vidio da mahom turisti skreću 
desno u jednosmjernu ulicu, skoro je bio sudar pa ga zanima da li se može postaviti znak 
zabrane skretanja udesno jer se znak jednosmjerne ulice ne vidi. 
 
Obzirom da pitanja više nema, predsjednik Gradskog vijeća je kazao da će odgovori doći 
kroz nekih 15-ak dana i nada se da će biti zadovoljni.  
Predsjednik Gradskog vijeća nastavlja sa idućom točkom dnevnog reda. 
 
 

Točka 2. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća 
 

 
Točka 3. 

ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 
 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Josip Broz pozdravio je nazočne i započeo s obrazlaganjem točke.  
Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je da je Irena Šimunić podnijela ostavku na mjesto 
potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja te Odbor predlaže da se umjesto gđe. Irene 
Šimunić iz reda predstavničke manjine izabere gđa. Ivana Tomak Marković, što je ujedno i 



prijedlog 1/3 vijećnika Gradskog vijeća iz koalicije SDP-HNS-HSU. Slijedom navedenog 
predlaže se usvajanje točke. 
Ivana Tomak Marković je izašla iz prostorije u 17:11 sati. 
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća 
 
-Martina Bogović i Lea Blažina napustile su sjednicu Gradskog vijeća. 

 
 
 

Točka 4. 
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA  

IZBOR I IMENOVANJA 
 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Obzirom da je gđa. Irena Šimunić podnijela ostavku na dužnost člana Odbora za izbor i 
imenovanje, Odbor za izbor i imenovanje predlaže razrješenje gđe. Irene Šimunić te 
imenovanje gđe. Ivane Tomak Marković za člana Odbora za izbor i imenovanja. Slijedom 
navedenog predlaže se usvajanje. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i   
        imenovanja 
 
 

Točka 5. 
ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA  

PRORAČUN I FINANCIJE 
 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Obzirom da je gđa. Irena Šimunić podnijela ostavku na dužnost člana Odbora za proračun 
i financije, Odbor za izbor i imenovanja predlaže razrješenje gđe. Irene Šimunić te 
imenovanje gđe. Mirjane Marković za člana Odbora za proračun i financije. 
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za            
        proračun i financije 
 
 

Točka 6. 

 PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 

2022. I 2023. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je da se točka dnevnog reda izloži što je kraće 
moguće obzirom da su materijali bili dani na uvid, a prema važnosti kako pročelnica 
procjenjuje da je potrebno. 
Lidija Bošnjak je kazala da će reći najosnovnije i da će pokušat bit kratka, a što ne bude 
jasno, pitat će.  
Lidija Bošnjak pozdravila je sve nazočne, predsjednika Gradskog vijeća i sve ostale. Ovim 
prijedlogom koji je gradonačelnica uputila Gradskom vijeću, sukladno Zakonu o 
proračunu 12. studenog 2020. godine, predviđaju se ukupni prihodi u iznosu od 



26.276.000,00 kn, ukupni rashodi u iznosu od 29.832.000,00 kn, također se predviđa 
prihod od 3.700,00 kn i predviđaju se izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova u 
iznosu od 147.100,00 kn. Izdvojit će samo najvažnije stavke.  
Kod prihoda, najveća stavka se planira za porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 
rada u iznosu od 8.500.000,00 kn, od pomoći najveći iznosi se planiraju za povrat 
predfinanciranih projekata rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića, izgradnje ceste u 
poduzetničkoj zoni, dakle još uvijek nismo dobili sredstva, to se još uvijek čeka, vjerojatno 
će to još potrajati, ali su u planu proračuna za iduću godinu. Također kompenzacijske 
mjere u iznosu od 4.000.000,00 kn.  
Što se tiče rashoda, najbrže će biti po programima kao i uvijek. Nema potrebe čitati sve 
programe, ono što smatra da sve najviše zanima je školstvo.  
Grad Ozalj već nekoliko godina izdvaja značajna sredstva u školstvo, misli da je u 
rebalansu 1.600.000,00 kn, a sad je u proračunu za iduću godinu planirano 1.142.000,00 

kn. Financiranje tih aktivnosti škole nije u našoj nadležnosti pa ipak Grad Ozalj izdvaja 
značajna sredstva za produženi boravak, tu financiramo dvije nastavnice i pola kuharice 
te također radne bilježnice i dopunska nastavna pomagala budući da se iz državnog 
proračuna financiraju udžbenici.  
Što se tiče stipendiranja učenika i studenata, moglo se primjetiti u medijima da je 
značajno povećanje broja stipendija ove godine, u odnosu od dosadašnjih 37 sada je 
konkretno raspisan natječaj za dodjelu 75 stipendija. Financiranje prijevoza za srednje 
škole, sufinanciranje nabave udžbenika i radnih bilježnica za osnovnu školu, 
sufinanciranje prijevoza studenata. Dakle za školstvo se ponovno predviđa izdvajanje 
značajnih sredstava.  
Program socijalne skrbi – tu je izdvojila da je u ljeti kad je bio prvi rebalans bilo navedeno 
da je bilo malo prijava za naknade za novorođenčad, a sada se možemo pohvaliti da je ta 
brojka znatno porasla pa sukladno tome predviđaju se i malo veća sredstva u idućoj 
godini, 100.000,00 kn; dosada je konkretno podatak da ih je bilo 50, a ukoliko se sjećaju 
u ljeti je bilo 14 naknada. - do 30.06., što je svakako za pohvalu. 
Program razvoja civilnog društva – sukladno Zakonu o udrugama, prema natječaju 
planiraju se sredstva za udruge, a ovdje je malo povećanje sredstava za rad Crvenog križa 
jer se gledaju prihodi od 2019. godine pa se predviđaju sredstva sukladno zakonu u 
iznosu od 279.000,00 kn za rad Crvenog križa, od toga otpada 60.000,00 kn na planirane 
projekte. Danas je bila završna koferencija projekta Zaželi 1, a od 01.01.2021. godine se 
planira projekt Zaželi 2 u kojem su Grad Ozalj i susjedne općine partneri na projektu. 
Program javnih potreba u sportu – dobiven je dopis Zajednice športskih udruga u kojem 
mole da se sredstva ne snižavaju, dakle nisu čak tražili da se sredstva povećaju nego samo 
da se ne smanje jer su i oni čuli i znaju da su u našem okruženju i županiji, kao i drugim 
dijelovima zemlje smanjena sredstva za šport. To nismo napravili iako nije bilo toliko 
događanja, treninga ni utakmica; isplatili smo im sredstva na početku godine u iznosu od 
260.000,00 kn, a taj iznos planira se i u idućoj godini. 
Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – ono što je dobra vijest, a što su se svi pitali 
cijelu godinu zašto nema onih mjera koje su bile 2019. godine, dobra vijest je da se sve te 
mjere vraćaju natrag. Dakle, Uredba Europske unije je bila samo za ovu godinu, vjerojatno 
i zbog pandemije. Tako da je ostavljen iznos na 500.000,00 kn za subvencije 
poljoprivrednicima; 35.000,00 kn za projekt zaštite revitalizacije autohtonih sorti vinove 
loze za 2021. godinu, a za 2020. je bio iznos od 10.000,00kn; te projekt održavanja 
travnjaka Natura 2020.  
Civilna zaštita i zaštita i spašavanje je jako pod povećalom ove godine i jako nam je 
potrebna. Već prošle godine smo podigli sredstva za Hrvatsku gorsku službu spašavanja 
koja nam je izuzetno značajna, 50.000,00 kn.  
Program poticanja razvoja turizma – financiranje rada Turističke zajednice, u tijeku je 
natječaj, nada se da ćemo konačno imati direktora, i sukladno Sporazumu sa ostalim 
općinama postoje sredstva koja smo dužni izdvajati za hladni pogon, za financiranje 
djelatnika, ta sredstva su i ovdje predviđena. 
Program potpora u vatrogastvu – malo veća sredstva također sukladno Zakonu, sukladno 
prihodima. Tu je novina da se predviđaju sredstva za nabavu dva vozila, zapravo ukoliko 



se danas usvoji Proračun, na Vatrogasnoj zajednici i na njihovom zapovjedništvu, na 
dobrovoljnim vatrogasnim društvima je da se dogovore što će konkretno nabavljati. Cijelo 
vrijeme su zapravo kapitalne donacije bile planirane, ali ako se sjećaju, oni su sukladno 
Terminskom planu nabavljali opremu za svoje vatrogasce. S obzirom da su oni gotovo svu 
tu opremu već nabavili, ono što im je sada potrebno - tu je i predsjednik Vatrogasne 
zajednice, jesu vozila. To će se oni dogovoriti međusobno, bitno je da im mi osiguramo 
sredstva.  
Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva – za iduću godinu ostavili smo 100.000,00 
kn, vidjet će se i kasnije u rebalansu da ove godine znatno dižemo sredstva jer imamo 
dosta zahtjeva, ali dosta je tih zahtjeva vezano upravo za pandemiju. Naši poduzetnici su 
nabavljali neku opremu, upravo iz razloga kako bi mogli poštivati mjere Stožera pa je zato 
i puno zahtjeva; vidjet će se i kod rebalansa da dižemo sredstva, viša od ovoga. Dakle za 
iduću godinu je osigurano 100.000,00 kn, vidjet će se po potrebama do prvog rebalansa. 

Program upravljanja imovinom – ono što je tu najznačajnije jest da ostaju još neka 
sredstva za projekt proširenja Dječjeg vrtića Zvončić, projekt Smart City - to se sjećaju da 
smo prošli na natječaju za 2 projekta, to je sad u tijeku te investicijsko održavanje 
stambenih objekata, dakle i tu predviđamo neka sredstva. 
Program izrade planske dokumentacije – tu bi izdvojila strateške dokumente. Kad je 
donesena Odluka o početku izrade Plana razvoja ili to se dosada zvala Strategija razvoja 
Grada Ozlja koja je vrijedila do ove godine, dakle sada se sukladno dokumentima na 
državnoj i županijskoj razini ide dalje u izradu Plana razvoja i također ažuriranje 
prostornog plana Grada Ozlja.  
Pročelnica je kazala da sada dolazi do ovog dijela koji sve vjerojatno najviše zanima. 
 
Program izgradnje komunalne infrastrukture – navela je na što se sve sredstva u 
programu odnose. Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug, Izgradnja javnih površina u 
iznosu od 70.000,00 kn; misli se na autobusne nadstrešnice na državnoj cesti. Izgradnja i 
rekonstrukcija javne rasvjete, projekt je gotov i sredstva su predviđena iduće godine, taj 
projekt koji je gotov zapravo se odnosi na 10 naselja. Izgradnja nogostupa u Jaškovu, 
postupak javne nabave je u tijeku, otvaranje ponuda bit će vrlo brzo, u prosincu, dio 
sredstava smo imali - 276.000,00 kn u ovoj godini; dakle izvođenje će praktički biti u 
idućoj godini. WiFi4EU u iznosu od 120.000,00 kn, također dobiveni projekt, ostaje nam 
ga dovršiti. Izgradnja nogostupa Zajačko Selo, pročelnica je napomenula da navedenih 
12.000,00 kn – da ne zbunjuje vijećnike, projekt se namjerava provesti u ovoj godini, ali 
ovo je za svaki slučaj ako se ne uspije sve realizirati. Izgradnja parkirališta kraj dječjeg 
vrtića u iznosu od 800.000,00 kn. To je sve zapravo pobrojano u Programu kojeg kasnije 
neće detaljnije obrazlagati. 
Program prostornog planiranja i uređenja Grada - radi se o sredstvima koja su potrebna 
za pripremu i provođenje projekata, nabava imovine i izrada projektne dokumentacije, 
konkretno, u ovom dijelu je napomenula da najznačajniji iznos ide na projektnu 
dokumentaciju, ali ta sredstva se nalaze na rezerviranim prihodima koje bi trebali dobiti 
kroz povrat za vrtić i zonu, tako da tek kad se oprihoduju mogu se koristiti.  
Program održavanja komunalne infrastrukture – održavanje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, ukupan iznos 4.396.000,00 kn. Odnosi se na stavke sukladno programu, a 
to su održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih 
površina i održavanje groblja.  
Program zaštite okoliša – misli se na upravljanje Centra za gospodarenje otpadom čiji smo 
mi također suvlasnici, gospodarenje otpadom, deratizacija, nabava kamiona za odvoz 
komunalnog otpada, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabava sustava 
evidencije za upravljanje otpadom.  
To je što se tiče Grada, nada se da je bila kratka. Što se tiče korisnika: 
Pučko učilište - budući da ustanova postoji, sredstva su predviđena za ravnatelja 
zaposlenog na 8 sati - da ne zbunjuje zašto je veliki iznos, te za redovne djelatnosti i za 
projekte Pučkog učilišta.  
Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca – također za redovne djelatnosti 
provođenja  projekata, zaposlen je jedan djelatnik - ravnatelj. 



Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj – 4 zaposlena djelatnika, sredstva su predviđena za 
redovnu djelatnost i za provođenje aktivnosti projekata Zavičajnog muzeja. 
Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić – značajno povećanje u odnosu na ovu godinu, što bi 
trebalo biti jasno i zašto, dogradnja vrtića – praktički još jedan  novi vrtić, 4.907.000,00 
kn se planiraju rashodi za iduću godinu, praktički sve za obavljanje redovne djelatnosti, 
nešto malo opremanja, ali značajni dio Proračuna ide na Dječji vrtić Zvončić u idućoj 
godini. 
Ono što je bitno napomenuti, ovaj prijedlog Proračuna je bio na Odboru za proračun i 
financije, a isto tako je priloženo i Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. Nije 
dobivena nikakva primjedba. 
 

Rasprava:  
Kristina Bakin Mlačak navela je da je Proračun kao i svake godine temeljni i glavni 

prigovor, nije zadovoljna raspodjelom sredstava unutar Proračuna, kratko i jasno. Kazala 
je da si je dala truda i da je svaku stavku i podstavku, i tekstualni i brojčani dio proučila, 
mora upozoriti i javno iznijeti neke nelogičnosti u tom proračunu koje je uočila. Neke 
stavke su u proračunu previsoko određene u odnosu na situaciju covida i potrebu štednje. 
Čuli smo da potreba štednje postoji zbog Pučkog otvorenog učilišta na prošloj sjednici 
Gradskog vijeća. Nadalje, ta stavka, kada se je već dotakla točke, Pučko otvoreno učilište 
isti trošak, gđa. Lidija Bošnjak je već objasnila jer su se i prije Vijeća čule, postavlja 
pitanje zašto je to isti trošak kao da je ravnatelj i kao da nije ravnatelj. Obrazloženje 
prihvaća, međutim trebalo se nešto poduzeti i drugačije planirati jer ovakvo stanje odmah 
ukazuje na potrebu rebalansa proračuna, odnosno promjenu stavke unutar samoga 
proračuna, a to se tako ne radi. Znači, očito je da se stanje neće promijeniti do 6. mjeseca 
slijedeće godine, odnosno najvjerojatnije do 9., pa ćemo to skidati pa stavljati itd. S druge 
strane, također dolazi do povećanja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, to je 
podstavka neke glavne stavke, nekog programa, ne baratam sa stručnim riječima, za 
28,99% u odnosu na prethodnu godinu. Između ostalog tu su troškovi izborne kampanje, 
troškovi ureda gradonačelnice, naknade za rad predstavničkog tijela, reprezentacije itd.  
S druge strane imamo smanjenje programa izgradnje komunalne infrastrukture za 
40,75% i smanjenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 11,54%. 
Komunalna infrastruktura financira se iz komunalne naknade koji je namjenski prihod i u 
drugo se ne može namijeniti nego u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, pa 
da nije namjenski vjerojatno bi i taj završio na nekoj drugoj stavci koja ne bi bila 
komunalna infrastruktura, to ovako postavljam pitanje koje će ostat visit u zraku. Isto 
tako, ono što nju izrazito ljuti u ovih par godina jest to što imamo programe izgradnje 
komunalne infrastrukture, jako ih napušemo u predizborno vrijeme, ovo sad nije taj slučaj 

jer je predizborna godina iduća, ali svake godine smo ih prenapuhali pa smo ih skidali 
tokom godine, pa smo ih mijenjali, pa smo ih razvlačili i dogodilo se da se neke stvari vuku 
od prethodnog mandata i nisu završene. Konkretno, sjeća se da je 2017. godine, u vrijeme 
izborne kampanje rečeno da će se nastaviti sa izgradnjom nogostupa Zajačko Selo – 
Podbrežje, čini joj se da je u onom prvom programu 2017. godine ili početkom 2018. 
godine to nešto bilo, kao što je bio i nogostup Pokupje, pa je skidano  i o tome više ni 
spomena. Ngostup Jaškovo vučemo 2017., 2018., 2019., 2020., bit će završen 2021. 
godine. Što se tiče komunalne infrastrukture, ukazuje se na jednu nedosljednost kod 
donošenja odluka kako je to potrebno i kada je to potrebno; s tim se ne slaže i iz tog 
razloga ovaj proračun ne može podržati.  
 
Obzirom da se nitko više ne javlja s prijedlozima i s pitanjima, predsjednik Gradskog 
vijeća je upitao izvjestiteljicu, pročelnicu Lidiju Bošnjak da li želi kratko odgovoriti. 
 
Gđa. Lidija Bošnjak je kazala da je ona prva stavka uvećana radi troškova izbora iduće 
godine, značajna stavka. 
 
Predsjednik vijeća se referirao na navod da se Proračun napuše u vrijeme izbora i 
konstatirao da se predizborni program daje za 4 godine i kad bi sada pogledali ono što je 



obećano u 4 godine, izvršeno je 80%, al nikad se ne može 120%. Kazao je da ovo sada 
napamet govori i nema konkretne dokaze, morao bi proći po svim tim stavkama i morao bi 
imati spisak što su obećali. Naveo je da je istina da nogostup u Podbrežju visi već 
godinama, ali nije to baš tako jednostavan nogostup kao kod nekih drugih cesta, dosta je 
složeno, ali doći će i to na red. 
 
Gradonačelnica se javila za riječ. Upravo na komentar uvažene vijećnice Kristine da 
proračun ima veze sa predizbornim vremenom, gradonačelnica je kazala da je namjerno 
sve ono što jesu projekti, ali nemamo još ovaj čas 100% dokaz niti potpisan ugovor da će 
to tako biti - a biti će, nisu stavljeni u proračun, a trebali bi biti jer su u planu. Upravo 
zato da taj prigovor da se to radi zbog kampanje ne može stajati, dakle ne može to 
prihvatiti jer je ovo već proračun za izbornu godinu, a namjerno nije stavljeno dosta toga 
što će ići na prijave i kroz ITU mehanizam i kroz mehanizam oporavak i otpornost, da sad 
ne elaborira. Oporavak i otpornost su projekti koji moraju ići u 2021. godini, tako su rekli 
s nivoa Ministarstva regionalnog razvitka, jednostavno je tako Europa diktirala. Da bi si 
nekakvu poziciju za relizaciju tih projekata koji će ići preko Ministarstva regionalnog 
razvitka pojačali, podcrtali, bilo je i prekjučerašnje svečano otvorenje vrtića, u koji djeca 
već idu i otvoren je, ali su još neke stvari radili, upravo zato da dođe najodgovornija osoba 
za to područje. Već u 12. mjesecu je najavljen poziv, prijavljivat će se projekti koji su 
dosad navedeni, u što se sve ide.  
Usvajanje: 8 ZA,  3 PROTIV, 2 SUZDRŽANA  
Zaključak: Donosi se Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 
        2023. godinu 
 
-Novinar napušta sjednicu Gradskog vijeća u 17:19  
 
 

Točka 7. 
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak smatra da nema potrebe za nekakvim detaljima iz navedene odluke 
obzirom da su ju svi dobili, jedino ako ima nekih pitanja.  
Rasprava: - 
Usvajanje: 9 ZA, 4 SUZDRŽANA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu 

 
 

Točka 8. 
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
Radi se o iznosu od 5.142.000,00 kn. Već je sve praktički pobrojano; nogostup Jaškovo, 
poduzetnička zona, nadstrešnice, WiFi4EU, nogostup Zajačko, parkiralište i prilazna 
prometnica kraj dječjeg vrtića Zvončić i izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete. 

Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini  
   
 
 
 
 



Točka 9. 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Radi se o iznosu od 4.396.000,00 kn. Istaknula je održavanje asfaltnih površina u iznosu 
od 1.420.000,00 kn, održavanje makadamskih cesta 710.000,00 kn, zimska služba 
240.000,00 kn, tu je ove godine dosta ušparano, vidjet će se kako će biti do kraja. Rashodi 
za utrošak električne energije za javnu rasvjetu 754.000,00 kn, tu se nada da će se i 
ušparat ako se izgradi javna rasvjeta. Dio koji je već ranije navela, tekuće i investicijsko 
održavanje infratsrukture javne rasvjete 100.000,00 kn. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  

Zaključak: Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini 
 
 
 

Točka 10. 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA 
POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2021. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Usklađenje s proračunom. 15.000,00 kn utrošit će se za rješavanje stambenih pitanja 
socijalno ugroženih kategorija. 
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  

Zaključak: Donosi se Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima 
         postoji stanarsko pravo za 2021. godinu 

 
 

 
Točka 11. 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA 
PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I SREDSTAVA 

OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, 

PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 
POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Pročelnica je kazala da su ovim programom razrađeni detalji o tome  koji postotak prihoda 
se odnosi na državni proračun, koji postotak na županiju, a koji na Grad Ozalj, nema 
smisla da sada čita postotke. 
Rasprava:  
Usvajanje: 11 ZA, 2 SUZDRŽANA 

Zaključak: Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za  

          promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava ostvarenih od 
          zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i 
          davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 
          2021. godinu 
 

 
 
 



Točka 12. 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Radi se o redovnoj djelatnosti naših ustanova i provođenju projekata u kulturi od interesa 
za Grad Ozalj, a koji ide naravno po natječaju. Također i zakup prostora za rad u kulturi, 
96.000,00 kn, radi se o našem Zavičajnom muzeju. 
Rasprava: - 
Usvajanje: 9 ZA, 3 PROTIV, 1 SUZDRŽAN 

Zaključak: Donosi se Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 

 
 

 
Točka 13. 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Već je ranije spomenuto, ostaje u iznosu od 260.000,00 kn za sportsku zajednicu, a 
160.000,00 kn je za izgradnju vježbališta na otvorenom. Ovdje je pročelnica napomenula 
da se sportska zajednica više ne mora javljati na natječaj, sukladno tumačenju Ureda za 
vlade, već može direktno dobiti sredstva, ne treba čekati natječaj da se prijavi pa čekati da 
im se odobri kako bi raspodijelila svojim članovima. 
Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  

Zaključak: Donosi se Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu 

 
 

Točka 14. 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2021. GODINU 

     
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Radi se o iznosu od 50.000,00 kn. Imamo dvije udruge: TehnoOz i Radio klub koje se jave 
na natječaj, dakle Javni poziv za udruge; to su sredstva predviđena za njih i vidjet ćete 

dalje da smo ove godine to prepolovili jer nisu mogli održavati manifestacije u koroni. 
Vidjet ćemo kako će to biti, ostavilo se na razini početnog plana u ovoj godini, dakle 
50.000,00 kn. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2021. godinu 

 
Točka 15. 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU ZA 2021. GODINU 
     

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Radi se o iznosu od 1.367.705,00 kn. Već je ranije spomenuto da se osim redovne 
djelatnosti Vatrogasne zajednice koja iznosi 459.050,00 kn, predviđaju značajnija 
kapitalna ulaganja u iznosu od 859.155,00 kn. Radi se o nabavi vozila i nešto sitno 
opreme te se još uvijek predviđa sklapanje ugovora s Javnom vatrogasnom postrojbom 
Grada Karlovca na godišnjoj razini 49.500,00 kn. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Program javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu 



 

Točka 16. 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Radi se o iznosu od 40.000,00 kn koji se koristi za financiranje izgradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini 
 
 

Točka 17. 
PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 

ZGRADA U PROSTORU U 2021. GODINI  
   

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Radi se o iznosu od 10.000,00 kn koji se planira utrošiti također u okviru programa 
izgradnje komunalne infrastrukture. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
        zgrada u prostoru u 2021. godini 
 
   

Točka 18. 
PROGRAM POTPORA U TURIZMU NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU 

  
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Predlaže se u iznosu od 50.000,00 kn. Ono što je novitet da se uvodi nova mjera, a ona se 
zapravo uvodi već sad i u izmjenama i dopunama – potpora za poboljšanje uvjeta postojeće 
kategorizacij. To je nešto novo i vidimo da ima zahtjeva u komunikaciji s Odborom za 
turizam koji to i predlaže. 
Rasprava: - 
Usvajanje: 9 ZA, 4 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Program potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2021. 
        godinu 
 
 

Točka 19. 
PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU  

GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU         
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Što se tiče poduzetništva, pročelnica je već ranije napomenula da je planirani iznos 
100.000,00 kn, izvorni plan ako se prisutni sjećaju bio je 50.000,00 kn pa smo dizali na 
prvom rebalansu i danas planiramo još na idućem. Pokazala se potreba, mjera koja se 
najviše koristi, a to je subvencija troškova nabave strojeva, opreme i alata te uređenja 
poslovnog prostora i dalje u najvišem iznosu po korisniku 10.000,00 kn. Ako se prisutni 
sjećaju, uvedena je i ona mjera subvencija kamata na kredite za tekuću likvidnost, to je 
bila ona pomoć poduzetnicima vezano za covid. Dakle te se mjere najviše koriste, doduše 
misli da je tek sada najava za ove mjere za kamate na kredite, dobiven je upit od banke. 



Zahtjeva zasada nema, ali ostavljeno je u rebalansu i za to. Inače ostaju mjere koje su i 
bile, ali je iznos 100.000,00 kn. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području 
        Grada Ozlja za 2021. godinu   
 
 

Točka 20. 
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA OZLJA  

ZA 2021. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Također je dio već ranije objašnjen. Vraćaju se sve mjere koje su bile u 2019. godini, 
odnose se na razvoj stočarstva. Vraća se u program mjera potpora razvoju pčelarstva koja 
je do 2020. godine bila realizirana u suradnji sa Karovačkom županijom. U 2021. godini 
nastavljamo samostalno s navedenom potporom, u iznosu od 20 kn po pčelinjoj zajednici i 
također se uvodi mogućnost povećanja godišnjeg limita do 25.000,00 kn po korisniku 
ukoliko korisnik dostavi potvrdu da je obveznik socijalnih doprinosa RH po osnovi 
poljoprivrede, praktički da mu je to jedini izvor prihoda. To je novost, u suradnji i prema 
prijedlogu Odbora za poljoprivredu što je navedeno i u zapisniku. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za   
        2021. godinu 
 
 

Točka 21. 
ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA OZLJA        

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak kazala je kako neće ulaziti u detalje. Potpore su ostale iste, osim ono što su 
i sami mogli vidjeti u prijedlogu izmjena ove odluke, vezano za rebalans. Novost je, 
sukladno prijedlogu, a što je već i ranije vijećnik g. Latin nekoliko puta pitao na 
sjednicama Gradskog vijeća, održana je i sjednica Odbora za umirovljenike, naravno uz 
poštivanje svih mjera, dio po njihovom prijedlogu, a dio smo još i sami dodali. Ukoliko se 
prisutni sjećaju, limit je sada već tri godine – dakle umirovljenici koji su imali mirovinu do 
1.500,00 kn su ostvarivali jednokratne novčane pomoći prigodom blagdana Uskrsa i 
Božića, na način da su oni koji su imali do 1.000,00 kn dobivali 400,00 kn, a oni koji su 
imali od 1.001,00 do 1.500,00 kn dobivali su 300,00 kn.  
Mi sada nismo samo povećali limit na 1.800,00 kn, s time da tu moraju biti uključene i 
naše i vanjske mirovine što se sada u poreznoj za sve može dobiti podatak, i to ćemo im 
olakšati, misli da je u pitanju uvjerenje o prebivalištu i sl., olakšat ćemo im i mi tražiti od 
porezne uprave da ne moraju oni sami. Isto tako, pokušat ćemo i s mjesnim odborima 
dogovoriti da im se prenese i da do njih dođe ta informacija.  
Osim tog limita, povećali smo i ovim umirovljenicima koji su najugroženiji, koji imaju 
mirovinu do 1.000,00 kn, pročelnica misli da ih je dosada bilo do 30-ak ako se dobro 
sjeća, da umjesto 400,00 kn sada ove godine dobe 500,00 kn, a ovaj iznos od 1.001,00 do 
1.800,00 kn bi ostao na 300,00 kn. Dakle, još se je povećalo ovima najugroženijima. To je 
novost u ovoj Odluci o socijalnoj skrbi, a to se predlaže već i sada za Božić, Odlukom o 
socijalnoj skrbi koja se odnosi na 2020. godinu. Drugo sve ostalo ostaje isto. 
Rasprava:   
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 



Točka 22. 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak kazala je da će biti kratka iz razloga što je zapravo sve ovo, rekla bi 
„poriktavanje“ pozicija, s obzirom na ostvarenje i na datum koji već je. Sjećaju se 
vjerojatno da je svake godine oko 18., 19.12. bio taj zadnji rebalans, ali misli da već u 
ovom trenutku sasvim dobro znaju i može se dobro predvidjet s obzirom na prihode i 
rashode koji su dosada ostvareni. Naravno da bi ostvarenje možda bilo puno bolje da je 
sjednica održana tada, na kraju godine, ali moraju se poštivati mjere, odluke Stožera i 
smatra da se ne može dopustiti da se to ostavlja za neko iduće razdoblje u 12. mjesecu. 
Kao što su i sami mogli vidjeti, prihodi bi se povećali za 596.300,00 kn, rashodi bi se 

povećali za 600.000,00 kn, dakle neznatno povećanje tako da bi prihodi bili 25.700,00 kn, 
rashodi bi bili 40.686,00 kn, donos viška iz prošle godine 15.120.000,00 kn.  
Predviđaju se prihodi od nefinancijske imovine, radi se o dionicama, a to je ujedno i 
zadnja točka dnevnog reda i dalje su izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova 
148.000,00 kn.  
Ono što je još kazala jest da se većinom sve umanjuje ako su primijetili, i podešava. 
Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva se povećava za 106.000,00 kn zato što 
imamo dosta zahtjeva koje bi stvarno htjeli realizirati, obzirom da su ljudi već predali 
zahtjeve da onda i dobe sredstva, dakle on se planira u iznosu od 256.000,00 kn.  
U programu provođenja zaštite i spašavanja potrebno je još neke dokumente uskladiti za 
što se moraju predvidjeti sredstva. 
Program upravljanja imovinom također se umanjuje, s obzirom da su sada već neke stvari 
vidljive kako su provedene. 
Program izgradnje komunalne infrastrukture također se umanjuje za 207.769,00 kn 
upravo zato što su neke stvari već završene. Poduzetnička zona Lug konkretno se 
umanjuje za 537.972,00 kn. Neke stvari se dodaju, kao što je nogostup Zajačko Selo u 
iznosu od 80.000,00 kn, izgradnja vodovodnog sustava u iznosu od 47.500,00 kn. 
Program održavanja komunalne infrastrukture – tu je najveće povećanje, s obzirom da je 
dosta toga odrađeno po mjesnim odborima i znamo još da ćemo do kraja odraditi. 
Konkretno, najviše se povećava iznos za održavanje nerazvrstanih cesta 957.297,00 kn i 
također održavanje javnih površina, poznato je da je ove godine dosta toga odrađivano 
malčerom i traktorom koje je nabavila tvrtka Azelija eko i smatra da je puno toga 
odrađeno na terenu, al još su se ukazale neke potrebe. 
U programu zaštite okoliša umanjena su sredstva po zahtjevu Centra za gospodarenje 
otpadom, dakle isto nije realizirano. 
Što se tiče korisnika, svi njihovi financijski planovi se umanjuju. Pučko iz onih razloga 
koje je već ranije pročelnica navela. 
Kod školstva je pročelnica napomenula da se uvećava stipendiranje učenika i studenata. 
Po prijedlogu Savjeta mladih povećan je broj stipendija po natječaju, lani je dodijeljeno 36, 
a ove godine je predviđeno 75 stipendija, s time da je tu dano prostora ako bi netko imao 
isti broj bodova da ih ne bi morali odbiti. 
Usklađujemo sufinanciranje nabave radnih bilježnica, to je provedeno i sad jednostavno 
znamo gdje si možemo sredstva umanjiti. 
Sufinanciranje prijevoza studenata se uvećava jer su sada već prikupljeni zahtjevi koji će 
se ovih dana riješiti, zato se sad stavka uvećava za ovih 17.000,00 kn.  
Pročelnica je kazala da je već ranije spomenula uvećanje programa socijalne skrbi, 
povećava se oprema za novorođenčad. 
Pročelnica je napomenula da program potpora u poljoprivredi nije diran iako je on utrošen 
puno manje i tu će biti ostvarenje manje; misli da nije došlo ni do 200.000,00 kn upravo 
zato što te mjere nisu korištene nego samo nabava mehanizacije.  
Rasprava: - 
Usvajanje: 8 ZA, 5 SUZDRŽAN 
Zaključak: Donose se II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu 



 

Točka 23. 
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTPORA U TURIZMU NA PODRUČJU  

GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Pročelnica je kazala da je dio već objasnila. U biti ista sredstva nisu utrošena, smanjuju se 
sredstva na 30.000,00 kn uz uvođenje nove mjere, tu će bit još nekih zahtjeva – 
Poboljšanje uvjeta postojeće mehanizacije. 
Rasprava: - 
Usvajanje: 12 ZA, 1 SUZDRŽAN 
Zaključak: Donose se I. Izmjene i dopune Programa potpora u turizmu na području 

        Grada Ozlja za 2020. godinu 
 

 
Točka 24. 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 
NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Kao što je navedeno, sukladno pristiglim zahtjevima, povećavaju se sredstva u iznosu od 
106.000,00 kn tako da bi ukupno bilo 256.000,00 kn. 
Rasprava:  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 
Zaključak: Donose se II. Izmjene i dopune Programa razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva na području Grada Ozlja za 2020. godinu 
 
 

Točka 25. 
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U KULTURI ZA 2020. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Pročelnica je kazala da također radi o usklađivanju sa  II. izmjenama i dopunama 
proračuna. 
Rasprava: -  
Usvajanje: 8 ZA , 5 SUZDRŽANA 
Zaključak: Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u 
        kulturi za 2020. godinu 
 

Točka 26. 

 ODLUKA O I. IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 
KULTURI ZA 2020. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Pročelnica je navela da će se sredstva prepoloviti, dakle sa onih izvornih 50.000,00 kn, 
sukladno dogovoru sa Radio klubom i Tehno Ozom stvarno nisu provodili manifestacije 
tako da su njima dovoljna sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, što im je već i dodijeljeno.  
Rasprava: 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA    
Zaključak: Donosi se Odluka o I. izmjenama programa javnih potreba u tehničkoj 
        kulturi za 2020. godinu 



 

 
Točka 27. 

ODLUKA O  II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Pročelnica je kazala da se radi o iznosu od 8.470.000,00 kn i programe je ukratko 
pobrajala. Ili se radi o onome što je već odrađeno, ili je u manjem dijelu još ostalo nešto za 
odradit. Poduzetnička zona Lug, cesta do energane preko pruge; Nogostup u Jaškovu, već 
je rečeno da je započet postupak javne nabave, upravo zato su i bila potrebna ova 
sredstva, ostatak izvođenja u idućoj godini. Javna rasvjeta - mjesni odbor Ozalj 

165.800,00 kn; Pješačka staza uz Kupu; Pristupne točke za bežični Internet; Izgradnja 
vodoopskrbnog cjevovoda uz prometnicu u Poduzetničkoj zoni Lug; Izrada projektne 
dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u naselju Lović Prekriški i Badovinci; Izrada 
koncepcijskog rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Priključni cjevovod za 
groblje i mrtvačnicu u Radatovićima; Izgradnja priključka na odvodnju objekta u vl. Grada 
Ozlja; Izgradnja nogostupa Zajačko Selo, veći dio u ovoj godini, za svaki slučaj je stavljeno 
12.000,00 kn u iduću godinu; Izgradnja i opremanje autobusnog stajališta u Ozlju kod 
veterinarske stanice.  
Ono što će se graditi izvan građevinskog područja je Sanacija klizišta na nerazvrstanoj 
cesti Zorkovac Vivodinski – to je već gotovo; Modernizacija NC Vrškovac (Farica 1) – to je u 
tijeku i Šumska cesta „Jalovina“ – također odrađeno prošle godine, manji dio je ostao za 
završiti za ovu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: 9 ZA, 4 SUZDRŽANA  
Zaključak: Donosi se Odluka o  II. izmjenama i dopunama Programa građenja      
        komunalne infrastrukture u 2020. godini  
 
 

Točka 28. 
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Predviđa se iznos od 6.242.554,00 kn u skladu s II. izmjenama i dopunama proračuna. Da 
se sada ne čita pojedinačno, sve je navedeno u tablicama; dakle održavanje asfaltnih, 
makadamskih cesta i zimska služba, potrošnja energije za javnu rasvjetu i božični ukrasi 
kao nova stavka jer još moramo nešto sitno nabaviti, kugle i sl. stvari - 80.000,00 kn za 
to. 

Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja  
        komunalne infrastrukture u 2020. godini 
   
 

Točka 29. 

ODLUKA O  II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2020. GODINI 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Pročelnica je navela da se radi o usklađivanju iznosa s II. izmjenama i dopunama 
proračuna. 



Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o  II. izmjenama i dopunama Programa utroška                 
        sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini 

 
 
 

Točka 30. 

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU 
 U 2020. GODINI 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Također usklađivanje, planira se iznos od 20.000,00 kn. 
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA  

Zaključak: Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa utroška 
         naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 

         2020. godini 
 

 
Točka 31. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ 
 SKRBI GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Pročelnica je kazala da je praktički već sve objasnila, dakle limit je 1.800,00 kn za 
umirovljenike i ovim umirovljenicima s mirovinama do 1.000,00 kn se povećava iznos s 
400,00 kn na 500,00 kn. To će već sada moći dobiti za blagdan Božić i nastojat ćemo ih 
informirati preko mjesnih odbora te je dogovor s g. Latinom informiranje preko Udruge 
Matica umirovljenika. 
Rasprava:  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 

Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

          Grada Ozlja 
 

 
Točka 32. 

PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2020./2021. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove  
Vesna Cvijak pojasnila je točku dnevnog reda. Radi se o zakonskoj obvezi, plan rada 
zimske službe donosi se za razdoblje 2020. i 2021. godine. Ono što je bitno u odnosu na 
prošlu godinu, nije bilo nikakvih izmjena osim što znamo da zimsku službu za ovu sezonu 
obavlja Obrt GMTT Lešćanec, obzirom da ima dvogodišnji ugovor. U 2021. godini bit će 
raspisivanje novog natječaja i odabir potencijalno novog izvođača tih radova. 
Rasprava:  
Stjepan Bakarić je upitao kad se otvara natječaj za 2022. godinu.  
Vesna Cvijak odgovorila je da će u jesen iduće godine, dakle 2021. godine biti raspisivanje 
natječaja za zimsku službu, za sezonu 2021./2022.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 

Zaključak: Donosi se Plan rada zimske službe za 2020./2021. godinu 



 
Točka 33. 

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U 

JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU GRADA OZLJA 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO   
Pročelnica je kazala da se radi o Pravilniku kojeg smo i dosada imali, ali ga je donijela 
gradonačelnica još davnih dana. Na temelju članka 95. Zakona o službenicima i 
namještenicima propisano je da službenike ocjenjuje pročelnik, dok pročelnika ocjenjuje 
gradonačelnik. Ocjene se temelje na podacima, vidi se iz priloženog: dakle prema 
stručnom znanju, pokazanom obavljanju poslova, da se ocjenjuju i namještenici, 
učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti. Člankom 116. stavkom 4. 
istog Zakona propisano je da se kao i na službenike, isto odnosi i na namještenike, što 
kod nas do ove godine to nije bilo tako, ocjenjivali su se samo službenici, nije bilo baš 
dobro definirano. Ono što je bitno, kriteriji za ocjenjivanje službenika i način provođenja 
ocjenjivanja propisuju se općim aktom jedinice. Dakle ovim danas se mi usklađujemo sa 
Zakonom i kriterije mora donijeti Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik. Sastavni dio 
Pravilnika o ocjenjivanju čini obrazac za ocjenjivanje službenika i namještenika koji je 
sastavni dio materijala, znači svake godine do 31.03. gradonačelnik ocjenjuje pročelnika, 
pročelnik službenike i namještenike tekuće godine za godinu unazad. Slijedom navedenog, 
praktički ne mijenjamo ništa od onog kako smo i dosada radili samo je to sada opći akt 
koji mora donijeti predstavničko tijelo. 
Rasprava: Predsjednik Gradskog vijeća je postavio pitanje da li će se ti rezultati moći 
vidjeti, da li će vijećnici dobit uvid kako je netko ocijenjen na što je pročelnica odgovorila 
da zbog GDPR-a, odnosno zaštite osobnih podataka nije sigurna da li će to biti moguće. 
Predsjednik Gradskog vijeća je rekao da očekuje da dobije rezultate i da mogu vidjeti tko je 
dobio prolaznu ocjenu, tko odličnu, izvanrednu itd. 
Gradonačelnica je predložila da ukoliko zbog zaštite osobnih podataka neće biti moguće 
dobiti na uvid traženo, da se može napraviti izvješće koliko ih je sa kojom ocjenom 
ocijenjeno. 
Pročelnica je rekla da će provjeriti. 
Predsjednik Gradskog vijeća je rekao da osobni podaci jesu zaštićeni, ali da rezultati rada i 
nečiji rad nije zaštićen zakonom, da se ne smije znat. Pročelnica je navela da će provjeriti 
sa službenikom za zaštitu osobnih podataka.  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA 

Zaključak: Donosi se Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u          

         Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatražio je stanku od 10 minuta. 
Početak 18:03 
Završetak 18:19 
 
 

Točka 34. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 

DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.     

 
- Vijećnik Ivica Benković je otišao na pauzi 
-  

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: - 
Predsjednik Gradskog vijeća je naveo da ravnatelje ustanova nisu zvali na sjednicu radi 
situacije s korona virusom, a točka je dana u materijalima pa ako ima nekih pitanja 
pokušat će se odgovoriti na njih. Nije bilo pitanja. 



Rasprava: - 

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program  
        rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku godinu 2020./2021. 
 

 
Točka 35. 

IZVEDBENI PLAN AKTIVNOSTI „GRAD OZALJ – PRIJATELJ DJECE“  
ZA 2020. GODINU 

     
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je kazala da je Grad Ozalj u travnju 2017. godine dobio status Grad 

prijatelj djece. Ovaj izvedbeni plan za ovu godinu zbog specifičnih okolnosti uzrokovanih 
korona virusom donosi se u drugom dijelu godine. Već je u pripremi  istraživanje i 
komunikacija sa svim ovim stručnim službama i ustanovama vezano za izvedbeni plan u 
idućoj godini. Ovim planom definira se uloga tijela lokalne uprave i samouprave, stručnih 
službi, ustanova, udruga građana i roditelja i drugih odraslih u lokalnim programima za 
ostvarivanje prava djece. I tu su navedene aktivnosti koje su praktički već provedene u 
2020. godini, od svih onih koji su uključeni u rad s djecom i mlađim uzrastima – od 
udruga do institucija. Tu se mogu vidjeti sportska društva, Društvo naša djeca i još neke 
druge, knjižnica, osnovna škola Slava Raškaj, u biti sve one koje su bile uključene za rad 
s djecom i mladima, na koji način je to bilo provođeno i koje su to bile aktivnosti. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Izvedbeni plan aktivnosti „Grad Ozalj – prijatelj djece“ za 2020. 
        godinu 
 
 

Točka 36. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 

SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2021. GODINU 
 

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Ozlja  
Izvjestitelj: Tomislav Gudasić, predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja  
 
Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je novoizabranog predsjednika Tomislava Gudasića da 

izađe za govornicu i da se ukratko predstavi. 
 
Tomislav Gudasić se zahvalio u svoje ime i u ime Savjeta mladih pozdravio je predsjednika 
Gradskog vijeća, gradonačelnicu te ostale vijećnike.  
Kazao je da je nedavno izabran na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Savjeta 
mladih Grada Ozlja. Ovim putem se zahvalio i vijećnicima što su donijeli odluku o izboru 
članova i zamjenika Savjeta mladih na prošloj sjednici Gradskog vijeća, a kojom su 
izabrali i njega kao predsjednika kao i ostalih 6 članova. Tek su započeli sa svojim radom, 
a već su postavili odličnu suradnju s Gradom, koji je prihvatio prijedloge vezane za 
stipendije i sufinanciranje prijevoza studenata. Naime, predložili su povećanje učeničkih i 
studentskih stipendija na novom natječaju što je Grad i uvažio. Isto tako predložili su 
povećanje sufinanciranja javnog prijevoza studenata sa 150,00 kn na 200,00 kn mjesečno 
po studentu. Također, jedan od člana Savjeta mladih imenovan je i članom Povjerenstva 
za studente. 
Rekao je da kako na sve, tako i na njih utječe situacija s korona virusom, ali umjesto 
druženja, komuniciraju preko društvenih mreža, facebook, instagram. Kazao je da su 
mogli primijetiti da Savjet mladih ima logo koji će uskoro osvanuti i na jumbo plakatu i 
koji će nastojati primjenjivati što više kroz promotivne materijale čija je izrada u tijeku. 
Program rada i financijski plan  koji je prikazan na platnu baziran je na dosadašnjem, ali 



će se on zasigurno mijenjati kako će se pandemija bližiti kraju. Cilj im je da se povežu s 
okolnim Savjetima mladih, u županiji, ali i na prostorima cijele Hrvatske. Već je sad vidljiv 
rad na terenu i komunikacija s mladima kroz povećan broj prijava na natječaj za 
stipendije i prijevoz, imaju puno dobrih ideja koje će nastojat realizirat kroz podršku svih 
prisutnih, a koja je vrlo bitna.  
Drago mu je što su u Savjetu mladih i članovi koji dolaze iz nekoliko udruga te će njihovo 
iskustvo i znanje sigurno dobro doći kroz projekte. 
Još jednom se zahvalio na ukazanom povjerenju, nada se da će ga i opravdati i učiniti  
puno dobrih i kvalitetnih stvari za mlade u Ozlju.   
 
Rasprava:  
Kristina Bakin Mlačak je čestitala novoizabranom predsjedniku Tomislavu Gudasiću i dala 
mu preporuku da bi bilo dobro da ispred Savjeta mladih, odnosno Savjet mladih sa svim 

ostalim mladima na području Grada Ozlja možda pokrene aktivnosti glede osiguravanja 
prostora za zabavu mladih, kojeg u Ozlju još uvijek nema. Rekla je da razmisle o tome i 
neka se raspitaju da pokrenu takvu akciju. 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih  
        Grada Ozlja sa financijskim planom za 2021. godinu 
 
 

Točka 37. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 

SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU  
  

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Ozlja  
Izvjestitelj: Tomislav Gudasić, predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja  
Predsjednik Gradskog vijeća je napomenuo da je točka dana u materijalima i daje točku 
na raspravu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana 
        Savjeta mladih Grada Ozlja za 2020. godinu 
 
   

Točka 38. 
ODLUKA O USVAJANJU REVIZIJE PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I 

TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE GRADA OZLJA (2. REVIZIJA) I DONOŠENJU PLANA 
ZAŠTITE OD POŽARA (2. REVIZIJA) 

  
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove  
Gradskom vijeću se predlaže na donošenje odluka o usvajanju revizije procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Ozlja (2. revizija) i u skladu s 
revizijom procjene i donošenje plana zaštite od požara, isto tako 2. revizija.  
Znači Grad Ozalj je odradio obveze u skladu s člankom 13. stavkom 1. Zakona o zaštiti od 
požara vezano za ažuriranje podataka i reviziju ranije donesene i usvojene Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara. Ta dva dokumenta 
bili su dati na mišljenje, prema zakonu, našoj Vatrogasnoj zajednici Grada Ozlja od koje 
smo dobili pozitivno mišljenje i Ministarstvu unutarnjih poslova, Službi civilne zaštite 
Grada Karlovca od koje je isto dobiveno pozitivno mišljenje. Dokumenti su bili objavljeni 
na službenoj stranici Grada Ozlja na javnom savjetovanju na temelju kojeg nije 
zaprimljena nikakva primjedba. 
Obzirom na pozitivna mišljenja i da nije bilo primjedbi predlažem Gradskom vijeću 
usvajanje ova dokumenta u obliku u kojem su bili javno objavljeni, dakle u sadržaju koji 



moraju imati po zakonu, a izrađivač dokumenata je subjekt koji ima ovlaštenje za izradu 
takvih dokumenata, u ovom slučaju to je Zaštita projekt d.o.o. iz Karlovca. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i 
        tehnološke eksplozije Grada Ozlja (2. revizija) i donošenju Plana zaštite 
        od požara (2. revizija) 
 
 
 

Točka 39. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA 

PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove 
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara, Gradsko vijeće donosi 
zaključak o prihvaćanju prihvaćanju izvješća o stanju zaštite od požara na području svoje  
jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu. Ovdje je kao prilog Zaključka bilo 
priloženo Izvješće koje  sadrži osnovne podatke vezano uz stanje zaštite od požara u našem 
Gradu za 2019. godinu. Ovdje su i neki podaci vezano za strukturu vatrogasaca, 
vatrogasne zajednice, brojevi intervencija koje su obavljene u 2019. godini, kao i financije 
koje se odnose na 2019. godinu, dakle to su sredstva koja su utrošena u 2019. godini i 
pobrojano je na koji način i u što su ta sredstva utrošena. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na 
        području Grada Ozlja za 2019. godinu 
 
 

Točka 40. 
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 

ZA GRAD OZALJ ZA 2021. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove 
Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
Gradsko vijeće je dužno donijeti Odluku o donošenju plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za svaku kalendarsku godinu, znači unaprijed. To je plan koji isto 
izrađuje ovlašteni izrađivač plana, a plan djelovanja pokriva slučajeve prirodnih i 
elementarnih nepogoda, proglašenje elementarne nepogode, načine postupanja, recimo 
nekakvi hodogrami što u slučaju tih nekih prirodnih nepogoda, na koji način sustav 
funkcionira, na koji način se posljedice tih nepogoda bilježe i evidentiraju da bi se kasnije 
mogla dobiti neka eventualna financijska sredstva za to i imenuju se članovi Povjerenstva 
koje utvrđuje razvoje tih nepogoda i posljedice tih nepogoda. Donosi se znači za svaku 
pojedinu kalendarsku godinu tako da je ovo za 2021. godinu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih   

        nepogoda za Grad Ozalj za 2021. godinu 
 
 
 
 
 
 



Točka 41. 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU  
GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove 
Predstavničko tijelo u skladu sa člankom 17. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  
na prijedlog izvršnog tijela donosi godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 
kalendarsku godinu sa projekcijama na tri financijske godine vezano za financiranje tih 
istih aktivnosti. Vidimo da je pogotovo sada jako aktualan Stožer civilne zaštite koji je i 
jedan od tijela civilne zaštite, pobrojena su i stala tijela, svako sa svojim aktivnostima, 
sadržajima i obvezama te pripadajućim financijskim sredstvima koja su planirana za 
2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na području Grada Ozlja. 

Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
        Ozlja za 2021. godinu 
 
 

Točka 42. 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I 

PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 
NA PODRUČJU GRADA OZLJA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da obzirom da nije pozvan izvjestitelj Danijel Kožar, 
pročelnica će ukratko obrazložiti točku. 
Pročelnica je navela da je za ovu i slijedeću točku razlog u biti isti. Gđa. Nikolina Štedul je 
dana 26.06.2019. godine, je uz ostale članove imenovana u oba povjerenstva, dakle radi se 
o povjerenstvu za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Grada Ozlja te o povjerenstvu za uvođenje u posjed istog tog zemljišta. Navedena je 
dostavila 22. rujna 2020. godine rješenje Ministarstva poljoprivrede kojim se imenovanoj 
ne odobrava obavljanje posla u povjerenstvu za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta. 
Kao razlog neodobravanja, u obrazloženju Rješenja navodi se da rad navedenih 
povjerenstava podliježe upravnom nadzoru koji Ministarstvo provodi nad Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu i propisima koji su doneseni na temelju istoga, te sudjelovanje 
državne službenice u radu takvih povjerenstava i iz navedenog razloga predstavlja sukob 
interesa sukladno članku 33. Zakona o državnim službenicima. 
Naime, njezina službe, Savjetodavna služba je, koliko je ona pojasnila, od 01.01. ove 
godine postala državna služba i to je razlog zašto je ona to tek sada dostavila. 
Uglavnom umjesto navedene, svi ostali članovi ostaju isti, dakle Danijel Kožar, Dejan 
Tržok, Gordana Basar, Kristina Bakin Mlačak, ali kao agronom koji mora biti i koji je uvjet 
bio bi Domagoj Stupić u ovom povjerenstvu. Pročelnica je odmah navela da drugo 
povjerenstvo čine tri člana, dakle Danijel Kožar, Dejan Tržok i treći je Domagoj Stupić, to 
je dakle drugo povjerenstvo koje je ujedno i slijedeća točka dnevnog reda. Znači u oba 
povjerenstva je naveden Domagoj Stupić. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  

Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i 
        prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na         
        području Grada Ozlja 
 
 
 
 



Točka 43. 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U 
POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU GRADA OZLJA 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da su svi već čuli izlaganje pročelnice Lidije Bošnjak 
u prošloj točci u kojoj je praktički sve objasnila i za ovu točku te istu daje na raspravu. 
 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Pročelnica je samo napomenula da će ubrzo biti puno posla (potvrdila je to i vijećnica 

Kristina Bakin Mlačak koja je ujedno i član povjerenstva). Natječaj za zakup državnog 
poljoprivrednog zemljišta  je već proveden, dakle čeka se da Odluka stupi na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku. Slijedi otvaranje ponuda za zakup, slijedeća 
procedura je uvođenje u posjed, a natječaj za prodaju je u tijeku, znači bit će posla u 
svakom slučaju. 
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni odluke o imenovanju povjerenstva za  
        uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike  
        Hrvatske na području Grada Ozlja 
 
 

Točka 44. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIJENOS (PRODAJU) DIONICA 

KARLOVAČKE BANKE D.D. 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak kazala je da je to već napomenula da su predviđena sredstva u ovoj godini, 
za prihod od dionica. 
Dana 21. rujna 2020. godine od strane Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 
zaprimljena je Obavijest o objavi ponude za preuzimanje dioničkog društva Karlovačka 
banka d.d. od strane ponuditelja Vuković Marka i Žabčić Ivana. 
Naime, Grad Ozalj ima u Karlovačkoj banci 720 dionica koji su u vlasništvu Grada Ozlja, 
tu se spomenuti neki njihovi nazivi pa da to sada sve ne čita, i dobivena je ponuda od 
strane ponuditelja Vuković Marka i Žabčić Ivana za kupnju dionica oznake KABA-R-A. 
Javna ponuda objavljena je u Narodnim novinama 102/2020 od 16.09.2020. godine. 
Člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da 
gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s 
ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima, a temeljem članka 33. Statuta 
Grada Ozlja propisano je da Gradsko vijeće Grada Ozlja odlučuje o stjecanju i prijenosu 
(kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako Zakonom, Statutom, 
odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno. Radi se o stvarno malom iznosu 
od 4.734,70 kn; nekad je ta vrijednost što može i sama svjedočiti bila velika. 
Vijećnik Boris Guštin upitao je koliki je iznos po dionici, na što je pročelnica odgovorila 
6,51 kn za svaku redovnu dionicu, dakle s godinama je ta vrijednost jako pala. 
Rasprava: -  

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za prijenos (prodaju) dionica 
        Karlovačke banke d.d. 
 
 
 
 



 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na 
sudjelovanju u radu, te je rad sjednice završen u 18,37 sati.  
Predsjednik vijeća zahvalio je vijećnici Gordani Basar na ustupljenom prostoru školske 
sportske dvorane kako bi se sjednica mogla održati na način da se poštuju sve 
epidemiološke mjere. 
 
KLASA: 021-05/20-01/07 
URBROJ: 2133/05-01-20-4 
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