
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 27. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

održane dana 24. veljače 2021. godine s početkom u 16,30 sati 
 
 
SJEDNICI NAZOČNI: Bakarić Stjepan, Bakin-Mlačak Kristina, Basar Gordana, Broz Josip,  

Čupor Ivan, Grgić Igor, Guštin Boris, Latin Andrija, Rendulić Marina,        
Tomak Marković Ivana, Vergot Damir, Zoretić Stjepan.   

ODSUTNI: Benković Ivica, Kalčić Igor, Šimunić Irena  
NAZOČNI: 

• Gordana Lipšinić – gradonačelnica 

• Stjepan Basar – zamjenik gradonačelnice  

• Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  

• Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove  

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

• Danijel Kožar – viši stručni suradnik za pravne poslove 

• Vesna Novosel – ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 

• Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj  

• Bogdan Bošnjak – ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj  

• Marina Starešinčić – predsjednica Zajednice športskih udruga Grada Ozlja  

• novinari 
 
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec  
 
Početak sjednice: 16,30 sati  
 
Sjednicu Gradskog vijeća otvorio je Stjepan Zoretić, predsjednik Gradskog vijeća. 
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 11 vijećnika, te da sjednica može 
započeti.  
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po Dnevnom redu. S obzirom da nije bilo 
rasprave po dnevnom redu, dao je dnevni red na  Usvajanje.  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća 
3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 

4. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 
5. Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Ozlja za razdoblje od 2016. do 

2020. godine 

6. Zajednica Športskih udruga Grada Ozlja: 

     a) Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2020. godinu 

     b) Plan rada i Financijski plan za 2021. godinu 

7. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Zavičajnog muzeja Ozalj za 2020. 

godinu 

8. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Katarina 

Zrinska – Ozalj za 2020. godinu 

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca 

Ozalj za 2020. godinu 

10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 

11. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2021. 
godinu 

12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2020. godini 

13. Zaključak o primanju na znanje Javnog poziva o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 

2020. godinu 



14. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u 
Karlovcu  

15. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu  
16. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu  
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam 

stanova u vlasništvu Grada Ozlja 

18. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Ozlja 

19. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Ozlja 

 
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO.   

Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 
 

Točka 1. 
AKTUALNI SAT  

 
Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je vijećnike da na aktualnom satu postave pitanja, a 
odgovore će gradske službe dostaviti pismenim putem u roku 10 dana kako sjednica nebi 
dugo trajala i kako bi se poštivala epidemiloška pravila, jedino ako netko želi odmah 
odgovor, a od prisutnih ima tko odgovoriti, dobit će odgovor na sjednici.  
 
Andrija Latin pozdravio je nazočne. Kazao je da su nerazvrstane ceste koje spajaju 
zaseoke sa županijskim cestama u jako lošem stanju, uske, s rupama i izbočinama, kao i 
šumski putevi pa je upitao tko je odgovoran za njihovu obnovu. Ima šumskih puteva uz 
poljoprivredna zemljišta na kojima godinama nije dovezena kamena sipina. Postoji li 
interes u Gradu da se ti putevi bolje održavaju.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je odgovorio na pitanja vijećnika. Kazao je da je istina što 
vijećnik Latin govori, no također činjenica je da koliko se cesta poipravlja ispada da se 
ništa ne popravlja. Kad se pogleda spisak koliko se kroz godinu popravilo, onda se također 
vidi da se radilo i na tome. Grad ima stotine kilometara cesta, od asfaltiranih do 
makadamskih. Nije realno tražiti i donositi generealno ocjenu o tome, jer se pojedinačno 
rješava u svim dijelovima na području grada, koliko se može prema financijskim 
mogućnostima. Smatra da se to stvarno odrađuje, a normalno je da ljudi nisu zadovoljni, 
jer ostatak koji se godinama nije održavao ne može se nadoknaditi u jednoj godini. I sa 

šumskim putevima je slična priča. I u Vivodini i Vrhovcu postoje šumski putevi koji nisu 
nikad popravljani, gotovo više od trideset godina, a sada su obnovljeni. Sve zajedno kad se 
promatra ipak se nešto radi, no ako netko želi biti zločest, može reći da se ništa ne 
popravlja.  
 
Ivana Tomak Marković je pozdravila nazočne. Prvo pitanje odnosi se na cestu koja vodi 
uz Dom na Šljunčari prema jezerima. Dali je i kada u planu poboljšanje puta, odnosno 
možda mogućnost asfaltiranja. Drugo pitanje se odnosi na naselje Trg. Činjenica je da je 
cesta kroz to naselje u sve lošijem stanju. Bez obzira što je to županijska cesta smatra da 
bi trebalo nešto poduzeti. Bliže se izbori, sve se nešto užurbano radi, pa možda Grad 
uspije osigurati nekakva sredstva da se barem pokrpaju rupe.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je odgovorio na pitanje vezano uz cestu u naselju Trg. Kazao 
je da prema informacijama kojima on raspolaže, ŽUC je još prošle godine imao u planu 
obnovu dijela dionice i ona je u planu i ove godine. Vjeruje da će upravo zbog izbora doći 
do realizacije i kako stvari stoje, u planu je obnova 300 metara ceste na najkritičnijem 
dijelu. Osim asfaltiranja, planiraju se i radovi na propustima i odvodnji.   
 
Sjednici se pridružio Ivan Čupor u 16,45 sati.  



 
Vesna Cvijak je pozdravila nazočne. Što se tiče ceste prema Šljunčari, Grad je imao kroz 
zadnjih par mjeseci posjetu Koprivnici gdje je pogledana jedna sanacija ceste koja nije 
modernizacija asfaltnim zastorom jer je on za područje Šljunčare neprimjeren, već se radi 
o jednoj bitumeniziranoj podlozi koja u biti učvršćuje kameni agregat. Ona se ponaša 
slično kao asfalt ali tako ne izgleda. Tom prilikom zatražili smo ponudu od predstavnika 
njemačke tvrtke za Hrvatsku koji to rade. Ideja je da se cijela dužina ceste koja je 
poprilično velika, obradi na takav način, da se dobije stabilan kolnik ali da to ne bude 
klasičan asfalt. Cesta je pripremljena u smislu da je pomalčirana bankina i napravljena je 
procjena širine novog kolnika sa dodatnim bankinama.  
 
Igor Grgić je pozdravio nazočne. Postavio je pitanje vezano za industrijsku zonu, odnosno 
spoj dvaju zona. Kada će biti maknute barijere sa novog pružnog prijelaza, jer ne zna u 

čijoj je to nadležnosti, gradskoj ili Hrvatskih željeznica. Drugo pitanje je pitanje većeg broja 
građana, a upućeno je zamjeniku gradonačelnice. Ima li kakvih nus pojava i svega ostalog 
vezano za cijepljenje jer su ljudi zainteresirani za cijepljenje.  
 
Predsjednik je upitao vijećnika da li je ovo pitanje provokacija ili ozbiljno pitanje, na što 
mu je vijećnik Grgić odgovorio da nije provokacija, jer ima preko 30 upita u inbox-u. 
 
Zamjenik gradonačelnice je kazao da ne želi ništa odgovoriti jer je sve pitanjem rečeno. U 
ostalom, kazao je vijećniku da ga je to mogao pitati i netom prije sjednice dok su čekali 
ispred dvorane, a ima i njegov broj mobitela ako se brine za njegovo zdravlje, pa ga je 
mogao nazvati.  
 
Vesna Cvijak je odgovorila na pitanje vezano uz barijere kod novog željezničko cestovnog  
prijelaza u zoni. Moramo dobiti još odobrenje Agencije za sigurnost željezničkog prometa. 
To je dodatni dokument koji smo u fazi ishođenja. Nije do Grada. Tehnički pregled je 
završen, ishođena je uporabna dozvola, izvršen je i interni tehnički pregled od strane HŽ 
infrastrukture i to je sve u redu.  
 
Stjepan Bakarić je pozdravio nazočne. Kazao je da su se tijekom prošle godine navažali  
makadamski putevi, te da ima saznanja da su putevi koji se nalaze na nizbrdici, odnosno 
uzbrdici dosta propali i da je navoz odnijela oborinska voda. Upitao je postoji li neki 
garancijski rok za izvedene radove kako bi izvođač mogao popraviti novonastalo stanje i da 
li netko iz Grada te ceste obilazi.  
 
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Kazala je da ima situacija da su ceste koje su 
netom završene ali već nakon većih kiša se dogodilo na nizbrdicama da je voda odnijela 
makadam. Takve stvari smo prigovorili izvođaču i on će ih sanirati. Ne postoji žalbeni rok, 
međutim od strane izvođača nije bilo nikakvih prigovora niti otpora da popravi ono što 
očito nije baš dobro napravljeno. Jedna od takvih situacija je baš u Vrhovcu ispod naselja 
Jelenčići prema Kupi, koja je prilično ronirana.  
 

Točka 2. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća 

 
Točka 3. 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA OZLJA  
 

Predlagatelj: Odbor za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost  



Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je obrazložila točku dnevnog reda. Člankom 32. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 
144/20), koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine, jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave naloženo je da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu 
Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ovog Zakona. Predloženom 
Statutarnom odlukom se usklađuje Statut Gradskog vijeća s odredbama navedenog 
Zakona. Najbitnije izmjene odnose se na raspisivanje referenduma, sazivanja zborova 
građana, Gradsko vijeće imat će 13 umjesto dosadašnjih 15 vijećnika, mijenja se naknada 
za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, na svim mjestima gdje se 
spominje zamjenik gradonačelnice riječ „zamjenik“ se briše. Ako za vrijeme trajanja 
mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen 
obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, 

gradonačelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg imenuje gradonačelnik na početku 
mandata iz redova članova Gradskog vijeća. Grad Ozalj dužan je javno objavljivati 
informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama.  
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta u tekstu kako je predloženo. 
Rasprava: - 
Gradonačelnica je htjela sve informirati da je ova odredba koja je tek sad stavljena u 
zakon a to je da svi troškovi Grada moraju biti transparentni i lako čitljivi i razumljivi, da 
je to Grad Ozalj već riješio i obavio. Od prosinca 2020. godine možete sve troškove Grada 
pretraživati na našim mrežnim stranicama i imati uvid u svaku vrstu troška, u svaki 
račun. To je već dostupno. Pozvala je sve gradske vijećnike i ostalu javnost da to koriste.  
  
Kristina Bakin Mlačak je pozdravila nazočne. Mišljenja je da treba raspraviti prijelazne i 
završne odredbe, odnosno stupanje na snagu izmjena i dopuna Statuta. Jasno je 
naznačeno da odluka stupa na snagu danom donošenja, odnosno prvi ili osmi dan od 
dana objave, ali ne bi se složila sa konstatacijom pobrojavanjem članaka 11, 12, 15 i 17. 
da se primjenjuje od novog saziva. Predlaže se u prijelaznim i završnim odredbama cijela 
ova Odluka primjenjuje na slijedeći saziv. To je formulacija koja je prihvaćena i na sjednici  
Županijske Skupštine. Nakon lokalnih izbora ovo će se primjenjivati na novi saziv 
Gradskog vijeća. Mišljenja je da su izmjene i dopune Statuta zapravo rezultat izmjene 
Zakona o regionalnoj i područnoj samoupravi koje se primjenjuju na nove sazive 
županijskih, gradskih, općinskih i ostalih vijeća, tako da bi se ipak to trebalo primjenjivati 
u novom sazivu.  
 
Pročelnica je kazala da će provjeriti konstatacije vijećnice Bakin Mlačak, ali smatra da je 
prijedlog Odluke izrađen u skladu s uputama Udruge gradova  
 
Usvajanje  JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada  
                 Ozlja  
 

Točka 4. 
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA  

GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA  
  

Predlagatelj: Odbor za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je obrazložila točku dnevnog reda. Člankom 32. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 
144/20), koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine, jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave naloženo je da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu 
Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ovog Zakona. Predloženom 
Statutarnom odlukom se usklađuje Statut Gradskog vijeća s odredbama navedenog 



Zakona. Najbitnije izmjene odnose se na raspisivanje referenduma, sazivanja zborova 
građana, Gradsko vijeće imat će 13 umjesto dosadašnjih 15 vijećnika, mijenja se naknada 
za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, na svim mjestima gdje se 
spominje zamjenik gradonačelnice riječ „zamjenik“ se briše. Ako za vrijeme trajanja 
mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen 
obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, 
gradonačelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg imenuje gradonačelnik na početku 
mandata iz redova članova Gradskog vijeća. Grad Ozalj dužan je javno objavljivati 
informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama.  
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta u tekstu kako je predloženo. 
Rasprava: -  
Kristina Bakin Mlačak je pozdravila odredbe o regulaciji sjednice elektroničkim putem. 

Sada je to regulirano poslovnikom. Predlaže da se u Poslovnik stavi da se sjednice sa 
Odbora i radnih tijela tonski snimaju, da se nebi događali nesporazumi. Jedna od novina 
je da vijećnici imaju pravo uvida u registar birača od sljedećeg mandata. Treći prijedlog 
odnosi se na prijelazne i završne odredbe u istom smislu kao i za Statut.  
 
Lidija Bošnjak je zahvalila vijećnici Bakin na primjedbama. Kazala je da postoje stalna 
radna tijela i to su Odbori i Komisije. Povjerenstvo nije stalno radno tijelo. Do sada nije 
bilo propisano niti za stalna radna tijela da se tonski snimaju, mada je bila dosadašnja 
praksa da zapisničar tonski snima rad radnog tijela. Provjerit će prijelazne odredbe, gdje je 
navela koji članci stupaju na snagu danom stupanja na snagu Odluke Vlade RH o 
raspisivanju izbora, dok ostale odredbe stupaju na snagu osmi dan od dana objave u 
Službenom glasniku. Ukoliko dođe do eventualne izmjene prijedloga akta poslat će 
vijećnicima nove prijedloge Poslovničke i Statutarne odluke. Također je napomenula da će 
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost donijeti pročišćeni tekst Statuta i 
Poslovnika.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA   
Zaključak: Donosi se Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika  
                 Gradskog vijeća Grada Ozlja   
 

Točka 5. 
ODLUKA O PRODULJENJU VAŽENJA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA OZLJA  

ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO 
Gradsko vijeće Grada Ozlja dana 19. prosinca 2016. godine donijelo je Zaključak o 
usvajanju Strategije razvoja Grada Ozlja za razdoblje od 2016. do 2020.godine godine 
(''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 8/16). 
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske uređuje 
sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj i upravljanje javnim politikama 
odnosno akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika na 
nacionalnoj, područnoj i razini jedinica lokalne samouprave. 
Gradsko vijeće Grada Ozlja dana 19. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o pokretanju 
postupka izrade Plana razvoja Grada Ozlja za razdoblje  od 2021. do 2030.godine koji 
mora biti u skladu sa svim strateškim dokumentima višeg reda, počevši od županijske, 
nacionalne do Europske razine u svrhu realizacije projekata i povlačenja sredstava iz 
nacionalnih i europskih fondova za Grad Ozalj. Obzirom da lokalni planovi moraju biti 
usklađeni sa strategijama odnosno planovima viših razina, a da u ovom trenutku ne 
postoji nacionalna Strategija razvoja za buduće razdoblje, kao ni Plan razvoja na razini 
Karlovačke županije, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke o produljenju važenja 
Strategije razvoja Grada Ozlja za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Predmetnom 
Odlukom produljuje se važeći strateški akt do kraja 2021. godine, kada se  očekuje izrada 



i donošenje na Gradskom vijeću Plana razvoja Grada Ozlja za razdoblje od 2021. do 2030. 
godine.                                                                

Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Ozlja za  
                 razdoblje od 2016. do 2020. godine  
 
 

Točka 6. 
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA 

 A) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU  
 B) PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU  

 
Predlagatelj: Zajednica športskih udruga Grada Ozlja  
Izvjestitelj: Marina Starešinčić, predsjednica  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA    
Zaključak: Donosi se: A) Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2020. godinu  
                                  B) Plan rada i Financijski plan za 2021. godinu  
 
 

Točka 7. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU ZAVIČAJNOG 

MUZEJA OZALJ ZA 2020. GODINU  

 
Predlagatelj: Zavičajni muzej Ozalj  
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak, ravnatelj  
Stjepan Bezjak je pozdravio nazočne. Istaknuo je par važnih stvari iz Izvješća. Odrađen je 
veliki dio arheologije zato je izvješće i tako veliko. Što se tiče definiranja određenih 
arheoloških lokaliteta uz rijeku Dobru i istraživanje Svetica, nakon dugo vremena znamo 
točno koliko naš muzej ima zbriki i predmeta u muzeju pa je završena i inventarizacija i 
revizija muzejske građe koja zapravo je rađena od 2005. godine kada je morala biti rađena 
zbog same pljačke. Što se tiče posjetitelja i financija navedeni su statistički podaci i tu 
postoji pad zbog Korone i svih situacija koje su se događale. Situacija sa Starim gradom se 
nije popravila i što se tiče infrastrukture sve je ostalo isto, a dodatno je prostor oštećen i 
potresom što se nada i apelira da se to rješava što je brže moguće.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća kazao je da ga je iznenadio komentar da od 2005. godine nije 
bilo popisa muzejske građe pa se pita što je kustos radio od 2005. godine ali to su neka 
prošla vremena koja su završila. Zahvalio je ravnatelju što se počelo ozbiljno raditi i neka 
se tako i dalje nastavi.  
 
Stjepan Bezjak je odgovorio da je postojao popis i postojale su zbirke ali nije postojala 
revizija. Revizija znači pregled postojeće građe i utvrđivanje koliko te građe zapravo ima. 
Revizija nije rađena zbog niz razloga. Prvo zbog nedostatka osoblja, depoi se na šest 
različitih lokacija i evidencija dugo vremena nije vođena adekvatno, odnosno postojao je 
niz popisa a niti jedan nije bio do kraja završen. Uz reviziju morali su raditi i popis nove 
građe. U arheologiji je bio nekoliko tisuća predmeta, samo u zadnje dvije godine dok su 
rađene Svetice i Ozaljska špilja. To je sve moralo biti gotovo do 31.12. prošle godine da bi 
Ministarstvo kulture moglo prihvatiti.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Zavičajnog  
                 muzeja Ozalj za 2020. godinu   
                  
 



Točka 8. 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU PUČKOG 
OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ ZA 2020. GODINU  

 
Predlagatelj: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – Ozalj  
Izvjestitelj: Stjepan Bezjak, v.d. ravnatelja  
Što se tičke POU pobrojani su programi koje je POU provelo. Najvažniji program je e-geo 
koji potiče rad s mladima koje planiraju nastaviti i dalje. Postoji i druga faza tog projekta u 
koji se nadamo upasti jer je prijavljen tako da planiramo to voditi u kontinuitetu. Bez 
obzira na Koronu i druge okolnosti planiraju u ovoj godini odraditi niz koncertnih 
gostovanja i projekata ali se nada prije svega što se tiče POU riješiti pitanje prostora i 
samog vođenja učilišta.  
Rasprava: - 

Kristina Bakin Mlačak. U izvješću POU vidjela je da su upućena dva poziva Savjetu 
mladih Grada Ozlja vezano za projekt koji se odnosi na mlade, pa ju žalosti činjenica da se 
na temu koja se tiče mladih nitko od Savjeta mladih nije odazvao, a kamoli ispričao.  
 
Stjepan Bezjak je kazao da su Savjetu mladih upućeni pozivi, jednom telefonski i dva 
puta mailom i to predsjedniku Savjeta mladih Grada Ozlja Hrvoju Zoretiću, sad već bivši 
saziv Savjeta mladih. Kao „izaslanik“ je u projektu sudjelovala Stella Šimunić, a ostali 
članovi Savjeta mladih se nisu htjeli uključiti. Novi saziv Savjeta mladih također je 
obaviješten o programu.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Pučkog  
                 otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj za 2020. godinu  
  
    

Točka 9. 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU  

GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA ZA 2020. GODINU   
 

Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj  
Izvjestitelj: Bogdan Bošnjak, ravnatelj  
Bogdan Bošnjak pozdravio je nazočne. Kazao je da mu je 2020. godina bila dosta 
depresivna i razočaravajuća jer je broj javnih druženja i okupljanja i programa koja su se 
do sada redovito inače održavala u knjižnici bio je usljed mjera sprečavanja širenja 

Covida-19 znatno smanjen, no s druge strane silne samoizolacije prouzročile su to da je 
više ljudi počelo čitati knjige. Pojavilo se dosta novih korisnika i dosta su se posuđivale 
knjige. U budućnosti ćemo se očito morati usmjeriti na digitalne i on line usluge ako ova 
pandemija potraje. Kazao je da bi mu jako dobro došao stručni suradnik u knjižnici.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu  
                Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2020.  
                godinu   
 

Točka 10. 
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA 

I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG 
VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ  

 
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj  
Izvjestitelj: Vesna Novosel, ravnateljica  
Vesna Novosel je pozdravila nazočne. Kazala je da se vrtić javio na natječaj po projektu 
„Unapređenje usluga za djecu rane i predškolske dobi“ i po tom projektu su aplicirali na 



produljeni boravak djece na jednu mješovitu skupinu koja bi bila od 16-20 sati; folklorna 
igraonica koja bi za roditelje bila besplatna i planirano je zapošljavanje logopeda. Da bi 
mogli raspisati netječaj za logopeda moraju imati sistematizirano radno mjesto u 
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i stoga je ova točka na dnevnom redu.  
Rasprava: -  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik  
                 o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i  
                 načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj   
 

Točka 11. 
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  

NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2021. GDOINU  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je kazala da svake godine donosimo ovaj dokument sukladno Zakonu o 
zaštiti od požara gdje propisujemo organizacijske, tehničke, urbanističke mjere sve u cilju 
unapređenja požara na području Grada Ozlja u 2021. godini. Ovaj provedbeni plan donosi 
se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 
Karlovačke županije za 202. godinu i Izvješće o stanju navedenog provedbenog plana koje 
podnosi zapovjednik VZGO. Kroz sve mjere najviše se provlači upravo VZGO kao izvršitelj 
zadatka i kao partner Grad Ozalj, a osim za komunalne tvrtke.  
Rasprava:  
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na  
                 području Grada Ozlja za 2021. godinu   
 
 

Točka 12. 
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU GRADA OZLJA U 2020. GODINI  

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je kazala da je ovo još jedan dokument koji donosimo temeljem Zakona o 
sustavu civilne zaštite. Na žalost pokazalo se da je civilna zaštita u nazad godinu dana bila 
jedna od najspominjanijih i najvažnijih stvari. Sjednice Stožera CZ su se jako često 
održavale. Pobrojane su sve ostale aktivnosti gdje je glavna snaga VZGO. Osim toga u 
onom periodu kad je bilo sve zatvoreno bili su uključeni svi i sve je dobro odrađeno. U 
prosincu 2019. godine na sreću donesena je procjena rizika, prije svega što je uslijedilo. 
Prikazani su financijski pokazatelji gdje je vidljivo koliko je potrošeno novaca u 2020. 
godini za tu namjenu. Potrošeno je ukupno 832.037,00 kn iz Proračuna Grada Ozlja za 
sustav CZ, što za vatrogastvo, što za ostale službe kojima je zaštita i spašavanje redovna 
djelatnost, a to su GHSS i Crveni križ.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja  
                 u 2020. godini  

 
 

Točka 13. 
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE JAVNOG POZIVA  

O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU  
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  



Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO  
Temeljem članka 7. Odluke o javnim priznanjima Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada 
Ozlja br. 9/17) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja objavio je Javni poziv za 
dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2020. godinu u 
Karlovačkom tjedniku dana 11. veljače 2021. godine te na web stranici Grada Ozlja, s 
rokom za dostavu prijedloga zaključno do 05. ožujka 2021. godine. 
Gradsko vijeće Grada Ozlja može dodjeljivati javna priznanja Grada Ozlja građanima 
Grada Ozlja, kao i drugim fizičkim i pravnim osobama (udrugama, ustanovama, 
trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i dr.), neovisno o njihovu prebivalištu i 
sjedištu, za istaknute uspjehe u radu, kojima osobito doprinose ugledu, razvoju i boljitku 
Grada Ozlja. 
Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim 
gradovima, međunarodnim organizacijama, ustanovama te udrugama. 

Iznimno, javna priznanja mogu se dati i posthumno, u kojem slučaju se ista uručuju 
zakonskim nasljednicima. 

Javna priznanja Grada Ozlja su: 1)Nagrada Grada Ozlja, 
2)Nagrada Grada Ozlja za životno djelo. 

Nagrada Grada Ozlja dodjeljuje se iz sljedećih područja: 
- uprave, gospodarstva i zaštite okoliša, 
- znanosti, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja, 
- zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, 
- sporta i tehničke kulture. 
Nagrada Grada Ozlja za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj 
osobi radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom radnog i 
životnog vijeka u području znanosti, kulture, umjetnosti, gospodarstva, odgoja i 
obrazovanja, zdravstva, športa i drugih djelatnosti, što predstavlja osobito vrijedan 
doprinos razvoju i ugledu Grada Ozlja. 
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi, ukoliko joj do sada ista 
nije dodijeljena.  
Rasprava: - 
Zaključak: Donosi se zaključak o primanju na znanje Javnog poziva o dodjeli  
                 javnih priznanja Grada Ozlja za 2020. godinu 
 

Točka 14. 
ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUCA POROTNIKA  

ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U KARLOVCU  
     

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Ured župana Karlovačke županije je dopisom od 20. siječnja 2021. godine zatražio od 
Gradskog vijeća Grada Ozlja dostavu prijedloga novog kandidata za suca porotnika za 
mladež Županijskog suda u Karlovcu, sukladno članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima 
za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19), obzirom da Bogdan Bošnjak više 
nije u mogućnosti dolaziti na sud u svojstvu suca porotnika za mladež. 
Ovlašteni predlagatelji dužni su prijedlog kandidata za suca porotnika utvrditi sukladno 
članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 
126/19), što podrazumijeva da sudac porotnik mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete 
za obavljanje ove dužnosti: mora biti iz reda profesora, učitelja, odgajatelja i drugih osoba 
koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. 
Nadalje, kako se prema odredbi članka 118. Zakona o sudovima odredbe toga Zakona koje 
se odnose na suce shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije 
određeno, proizlazi da se u postupku pokrenutom radi imenovanja sudaca porotnika 
shodno primjenjuju odredbe članaka 90. i 91. Zakona (ne smije biti član političke stranke 
niti se baviti političkom djelatnošću, ne smije obavljati odvjetničku ni javnobilježničku 
službu niti poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge 
pravne osobe niti drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, 



nepristranost ili neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem 
dužnosti suca porotnika). 
Prema odredbi članka 121. Zakona o sudovima, sudac porotnik neće obavljati porotničku 
dužnost dok se protiv njega vodi kazneni postupak ili postupak za njegovo razrješenje od 
porotničke dužnosti. Prilikom imenovanja sudaca porotnika treba voditi računa o 
podjednakoj zastupljenosti prema spolu radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i 
muškaraca sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). 
Obzirom da je Bogdan Bošnjak zatražio razrješenje dužnosti suca porotnika za mladež 
Županijskog suda u Karlovcu, a koji je tu dužnost obnašao od 29. siječnja 2019. godine, 
Odbor za izbor i imenovanja je na održanoj sjednici dana 18. veljače 2021. godine 
predložio Marka Šegavića iz Ozlja, Podgraj 23d za suca porotnika za mladež Županijskog 
suda u Karlovcu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež  
                 Županijskog suda u Karlovcu 

 
Točka 15. 

 ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUCA POROTNIKA  
ŽUPANIJSKOG SUDA U KARLOVCU  

 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Ured župana Karlovačke županije je dopisom od 11. prosinca 2020. godine zatražio od 
Gradskog vijeća Grada Ozlja prijedloge kandidata za izbor sudaca porotnika Županijskog 
suda u Karlovcu, sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 
82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20). 
Ovlašteni predlagatelji dužni su prijedloge kandidata za suce porotnike utvrditi sukladno 
članku 117. Zakona o sudovima, što podrazumijeva da sudac porotnik mora ispunjavati 
sljedeće posebne uvjete za obavljanje ove dužnosti: ne smije biti član političke stranke niti 
se baviti političkom djelatnošću, ne smije obavljati odvjetničku ni javnobilježničku službu 
niti poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne 
osobe niti drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, 
nepristranost ili neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem 
dužnosti suca porotnika. 
Nadalje, kako se prema odredbi članka 118. Zakona o sudovima odredbe toga Zakona koje 
se odnose na suce shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije 

određeno, proizlazi da se u postupku pokrenutom radi imenovanja sudaca porotnika 
shodno primjenjuju odredbe članaka 89., 90. i 91. Zakona (ne smije biti član političke 
stranke niti se baviti političkom djelatnošću, ne smije obavljati odvjetničku ni 
javnobilježničku službu niti poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog 
društva ili druge pravne osobe niti drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu 
samostalnost, nepristranost ili neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su inače nespojivi 
s obnašanjem dužnosti suca porotnika). 
Prema odredbi članka 121. Zakona o sudovima, sudac porotnik neće obavljati porotničku 
dužnost dok se protiv njega vodi kazneni postupak ili postupak za njegovo razrješenje od 
porotničke dužnosti. Prilikom imenovanja sudaca porotnika treba voditi računa o 
podjednakoj zastupljenosti prema spolu radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i 
muškaraca sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). 
Odbor za izbor i imenovanja predlaže za područje Grada Ozlja Mirka Kranjčeca iz Ozlja, 
Podgraj 9A, za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu. Slijedom navedenog, predlaže 
se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje zaključka kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika  
                 Županijskog suda u Karlovcu 



    

 
Točka 16. 

ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUCA POROTNIKA  
OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU  

 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Josip Broz, predsjednik Odbora  
Ured župana Karlovačke županije je dopisom od 10. veljače 2021. godine zatražio od 
Gradskog vijeća Grada Ozlja prijedlog kandidata za izbor sudaca porotnika Općinskog 
suda u Karlovcu, a sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 
33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20). 
Ovlašteni predlagatelji dužni su prijedloge kandidata za suce porotnike utvrditi sukladno 

članku 117. Zakona o sudovima, što podrazumijeva da sudac porotnik mora ispunjavati 
sljedeće posebne uvjete za obavljanje ove dužnosti: imati hrvatsko državljanstvo, biti 
punoljetan i biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. 
Nadalje, kako se prema odredbi članka 118. Zakona o sudovima odredbe toga Zakona koje 
se odnose na suce shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije 
određeno, proizlazi da se u postupku pokrenutom radi imenovanja sudaca porotnika 
shodno primjenjuju odredbe članaka 90. i 91. Zakona (ne smije biti član političke stranke 
niti se baviti političkom djelatnošću, ne smije obavljati odvjetničku ni javnobilježničku 
službu niti poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge 
pravne osobe niti drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, 
nepristranost ili neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem 
dužnosti suca porotnika). 
Prema odredbi članka 121. Zakona o sudovima, sudac porotnik neće obavljati porotničku 
dužnost dok se protiv njega vodi kazneni postupak ili postupak za njegovo razrješenje od 
porotničke dužnosti. Prilikom imenovanja sudaca porotnika treba voditi računa o 
podjednakoj zastupljenosti prema spolu radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i 
muškaraca sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). 
Odbor za izbor i imenovanja predlaže za područje Grada Ozlja Darka Belića, iz Ozlja, 
Kurilovac 9, za suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu. 
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje zaključka kao u 
prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika  

                 Općinskog suda u Karlovcu 
 

Točka 17. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I MJERILIMA ZA 

DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA  
    

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Danijel Kožar, viši stručni suradnik za pravne poslove  
Nakon donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za 
davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja od 26.lipnja 2019.godine ukazala se 
potreba za trajnim stambenim zbrinjavanjem osoba od posebnog značenja za Grad Ozalj iz 
područja znanosti, kulture, umjetnosti, sporta i dr. kao i osobama čije je zapošljavanje od  
posebnog  interesa za  Grad Ozalj, te ustanove i  tvrtke  u  vlasništvu / suvlasništvu  
Grada  Ozlja ( Komunalno Ozalj, Pučko otvoreno učilište, Zavičajni muzej Ozalj i dr.). 
Naime, predviđeni maksimalni rok od 12 mjeseci za navedene osobe je prekratko vrijeme 
za rješavanje stambenog pitanja, te postoji opasnost da će iste nakon isteka najma 
napustiti područje Grada Ozlja i potražiti zaposlenje u novoj sredini. 
Stoga se ovom Izmjenom i dopunom Odluke želi zadržati deficitarni i prijeko potrebni 
kadar, kao i osobe od posebnog značenja za Grad Ozalj, temeljem priznatih rezultata i 



njihovog doprinosa razvitku Grada. Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću 
donošenju Odluke kao u prijedlogu. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA  
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima  
                 za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja  
 

Točka 18. 
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA OZLJA  

  
Predlagatelj: Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
                     Republike Hrvatske na području Grada Ozlja  

Izvjestitelj: Danijel Kožar, viši stručni suradnik za pravne poslove,  
                    predsjednik Povjerenstva   
Danijel Kožar je kazao da se ovdje radi o javnom natječaju koji smo raspisali za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ozlja. Natječaj je raspisan 
11.11.2020. godine sa istekom roka 11.12.2020. godine za katastarske općine Ferenci i 
Brašljevica. Za k.o. Ferenci nije bilo ponuda. Za k.o. Brašljevica pristigle su dvije ponude i 
to za različite čestice. Prvi ponuditelj je Milan Vidović iz  Brašljevice, a drugi ponuditelj je 
Mladen Brdar, inače iz Metlike sa boravištem u Kaštu. Oba su dala ponude u zakonskom 
roku, ponude su potpune i važeće. Svaki je aplicirao za određene nekretnine tako da im se 
ponude međusobno ne dodiruju. Ponuđena cijena je veća od cijene u natječaju, odnosno 
početne cijene i budući da je jedna ponuda za pojedinu nekretninu, ona je ujedno i 
najpovoljnija. Nije bilo nikakvih problema.  
 
Lidija Bošnjak je molila da se ispravi u zapisniku datum održavanja sjednice 
Povjerenstva, s obzirom da je navedena u zapisniku da je bila prisutna na Povjerenstvu 
dana 27. siječnja 2021. godine, a to Povjerenstvo se nije sastalo 27.01., već 28.01.2021. 
godine. Isto tako moli da se u prijedlogu Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ozlja u tablici 2. kod 
ponuđača Milana Brdara ispravi katastarska općina Trg u k.o. Brašljevica.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 12 ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju  
                 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  
                 Grada Ozlja   
  
 

Točka 19. 
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA OZLJA  
  

Predlagatelj: Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
                     Republike Hrvatske na području Grada Ozlja  
Izvjestitelj: Danijel Kožar, viši stručni suradnik za pravne poslove,  
                   predsjednik Povjerenstva   
Danijel Kožar je kazao da se ovdje radi o javnom natječaju koji smo raspisali za zakup  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ozlja. Natječaj je raspisan 
01.10.2020. godine sa istekom roka 31.10.2020. godine za više katastarskih općina. U 
otvorenom natječajnom roku stiglo je 6 ponuda i to: OPG Kovač Tomislav, Belanek 
Branko, Centar za pružanje usluga u zajednici, OPG Strahinić Ilija, Goran Bajo i Ivka 
Lešković. Otvaranje ponuda bilo je 08.12.2020. godine, a analiza ponuda bila je u tri 
navrata. Prva je bila 29.12.2020., druga 21.01.2021. i treća sjednica 28.01.2021.godine. 
Otvaranje ponuda bilo je 08. prosinca 2020. godine kada su otvorene sve ponude o čemu 
je sačinjen i zapisnik. Analiza se nije mogla izvršiti u jednom navratu budući se tada 



pojavila jedna situacija koju smo prethodno trebali razriješiti, a to je bila primjedba 
ponuđača Centar za pružanje usluga u zajednici koji je u roku trajanja natječaja dostavio 
zamolbu, dopis upućen Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu rada i demografije u 
Zagrebu da se zemljište u k.o. Jaškovo dodijeli izravnom pogodbom Centru Jaškovo 
pozivajući se na čl. 73, st.2. Zakona gdje oni smatraju da bi im temeljem tog članka koji 
govori o izravnoj dodjeli na zakup to zemljište trebalo biti izravno dodijeljeno bez 
provođenja natječaja iako misli da su to trebali učiniti prije a ne tijekom provođenja 
natječaja. Zahtjevali su od Ministarstva da se očituje po tom pitanju. Radi se o česticama 
716, 717 i 727 koje se nalaze u blizini dvorca u Jaškovu gdje imaju svoje sjedište. U tom 
roku od sredine listopada kada je dopis upućen na ministarstva u Zagreb do vremena 
kada je Povjerenstvo trebalo odlučivati o tom pitanju nije stiglo nikakvo očitovanje. 
Natječaj se iz tog razloga odužio. Na zamolbu Centra, Povjerenstvo je odlučilo da se još 
produži rok za očitovanje. Ako u međuvremenu još stigne kakav dopis ili zaključak 
Ministarstva poljoprivrede da im se onda to i omogući. Povjerenstvo nije htjelo tada 
donositi nikakvu odluku da ne bi prejudicirali odluku koja bi možda bila drugačija. Dali 
su rok od 15 dana, zaključno sa 15. siječnja 2021. godine da se Ministarstvo očituje, 
međutim do tog roka nije stiglo nikakvo očitovanje i Povjerenstvo je bilo primorano sazvati 
ponovno sjednicu dana 21. siječnja. U međuvremenu je predsjednik Povjerenstva prebolio 
Covid, tako da ga nije bilo 12 dana i odmah po povratku sa bolovanja zakazao je sjednicu 
Povjerenstva dana 21. siječnja oko analize ponuda koje su proistigle na natječaj. U tom 
postupku trebalo je još ocijeniti ostale ponude koje su pristigle. Od 6 ponuda Povjerenstvo 
je jednoglasno zaključilo da su tri nevažeće jer su imale određene manjkavosti. To su bile 
ponude Strahinić Ilije gdje je falila jedna potvrda i jedan obrazac je bio krivo ispunjen, 
zatim ponuda Ivke Lešković koja nije imala ispravan gospodarski program jer je jedan bio 
za sve čestice u dvije katastarske općine, nedostajala je potvrda Grada Ozlja i istekla je 
osobna iskaznica. Treća je ponuda Gorana Baje, jer je u svim ponudama aplicirao cijenu 
koja je viša od dvostruko početne za sve čestice. Preostale tri su ušle u razmatranje, 
međutim sve tri su imale neke greške. Branko Belanek je za jednu česticu naveo 
ponuđenu cijenu veću od  dvostruko početne tako da je za taj dio ponude proglašeno da je 
nevažeća. Drugo je bilo sve u redu kod njegove ponude. Što se tiče ponude OPG Tomislav 
Kovač svi prilozi su dostavljeni, međutim i tu je bila jedna greška u gospodarskom 
programu gdje je dvije čestice 716 i 717 stavio na jedan gospodarski program. Centar za 
pružanje usluga u zajednici napravio je isto grešku jer su aplicirali za sve tri čestice koje 
su u  natječaju, a gospodarske programe su dostavili samo za česticu 727. Oba 
gospodarska programa za istu česticu ali sa različitim tekstom programa. Zbog toga je 
Povjerenstvo zaključilo da se toj trojici ponuditelja svakom iz određenih razloga uputi što 
imamo pravo temeljem uputa Ministarstva, poziv odnosno upit za očitovanje u pogledu tih 

gospodarskih programa da se izjasne u pogledu kojih čestica žele da im važe gospodarski 
programi jer je stav Ministarstva poljoprivrede da se takve ponude ne smatraju 
nevažećima i ne odbacuju se ako se stranke u ponovljenom upitu od strane Povjerenstva 
izjasne u pogledu kojih nekretnina žele da im važe gospodarski programi. Uputili smo im 
poziv emailom dana 22.01. sa rokom isteka 25.01.2021. Gospodina Branka Belaneka nije 
trebalo upozoravati na program već ga se pozvalo da česticu 727 koja je bila aplicirana u 
programa a on kao ponuditelj spada u prvu kategoriju a to je „stočar“ (njegova ponuda je 
bila 780,00 kn a Centar je za istu česticu aplicirao 800,00 kn), a budući da je on u 
povoljnijem položaju, kategoriji 1, a Centar je u šestoj kategoriji, da se izjasni prihvaća li 
veću cijenu, što je mailom odgovorio da prihvaća pa mu se automatski dodjeljuje čestica 
727. Što se tiče OPG Tomislav Kovač on se u tom upitu očitovao da želi da mu gospodarski 
program vrijedi za česticu 727. Centar za pružanje usluga u zajednici nije dostavio svoje 
očitovanje, tako da se smatra da im gospodarski program vrijedi za onu česticu koja je 
navedena a to je 727 za koju je aplicirao i Branko Belanek. S obzirom da su oni kategorija 
6, a Branko Belanek kategorija 1, prihvaćena je njegova ponuda.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da je pustio malo duže obrazloženje jer je tu bilo 
svega. Primjetio je da se predsjednik Povjerenstva nije osvrnuo na prigovor koji je došao na 
Gradsko vijeće i vijećnike. Predsjednik vijeća je kazao da se iz priloženih dokumenata 



Centra vidi da se Centar očitovao. Koliko ima saznanja i kod samih otvaranja ponuda je 
bilo nekih petljanja, jer je bilo otvorenih koverti. Upitao je predsjednika Povjerenstva da 
kad se došlo do saznanja da je Centar Jaškovo u šestoj kategoriji i da nema nikakve šanse 
a s obzirom da su i dalje zainteresirani i svi njihovi programi se baziraju na tom zemljištu 
da ga se izuzme iz odluke jer su preko 50 godina u uživanju. Zanima ga jesu li se te 
parcele mogle izuzeti i pustiti dok se to administrativno sa Ministarstvom ne riješi što 
može trajati godinama. Postavio je pitanje zašto su zapisnici potpisani od strane 
predsjednika Povjerenstva, a ima informacije da je na svim sjednicama Povjerenstva bila 
prisutna administrativna tajnica koja je pisala zapisnike, a zadnje koji su se frizirali ne od 
njene strane nije htjela potpisati. Da li je i tu bilo nekih nepravilnosti i što se tu događalo, 
ne želi istraživati ali vidi da je tu bilo svega. Cijeni trud i cijeni da se pokušalo riješiti i sve 
zadovoljiti što je inače teško. S obzirom da je ispalo ovako kako je i da imamo prigovor i 
puno nedoumica i odgovora na pitanja, on osobno predlaže da se ova točka ne usvoji.  
 
Danijel Kožar je odgovorio na pitanje zašto se nije sačekalo. Natječaj je raspisan 
01.listopada 2020. godine na bazi postojećeg programa raspolaganja koji smo donijeli 
2018. godine na koje je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede. Program je bio na 
javnom uvidu, nikakvih primjedbi od strane Centra nije bilo na taj program i to je trajalo 
dvije godine. Prošle godine u srpnju kada smo odlučili da idemo u raspisivanje natječaja, 
prikupljali smo po terenu iskazivanje interesa. Redom smo obilazili sve katastarske 
općine, kontaktirali mjesne odbore i ponudili preko web stranice i javnim pozivom na 
oglasnoj ploči da potencijalni ponuditelji dostave svoj interes za zemljište koje je u 
programu. Tada i Centar Jaškovo iskazuje interes za te čestice koje se nalaze u 
k.o.Jaškovo što je uredno registrirano. Osim njih interes su iskazali brojni ljudi, između 
ostalih i druga dva ponuditelja Belanek i Kovač jer je to najatraktivnije zemljište na tom 
području. Odluku o raspisivanju natječaja vijeće je donijelo 16.09.2020. godine. Uvršteno 
je sve zemljište za koje su potencijalni ponuditelji iskazali svoj interes, među njima i to 
zemljište. Dana 01. listopada 2020. godine je raspisan natječaj i sve je bilo u redu dok 
nisu počele pristizati ponude. Kada je Centar uvidio da će biti više ponuditelja za to 
zemljište kod njih je počela lagana nervoza i tada su uputili poziv svom resornom 
ministarstvu i Ministarstvu poljoprivrede da na neki način stopiraju natječaj jer oni imaju 
prioritetno pravo na to zemljište pozivajući se na čl. 73, st. 2. Zakona koji govori o takvim 
slučajevima gdje se može izravnom pogodbom dodijeliti zemljište na korištenje. Oni se tu 
pozivaju na dugogodišnje korištenje zemljište mada to ničim nije dokumentirano. U 
zemljišnim knjigama stoji RH bez ikakve zabilježbe ičijeg korištenje i tereta. To je trajalo do 
isteka natječaja 31.10.2020. godine. Povjerenstvo i dalje čeka da vidi da li će stići kakav 
dopis i tako dolazi 08.12.2020., 29.12.2020. godine. Prošla su dva mjeseca i nikakvih 

očitovanja nema od tih ministarstava. Kazao je da je zvao njihovo resorno ministarstvo 
gdje mu je gospodin rekao da je najbolje da se međusobno dogovore. U smislu zemljišta 
ima dovoljno pa neka se dogovore. Postavljen je novi rok za očitovanje ministarstva do 
15.01.2021. godine, međutim ni do tada ništa nije stiglo, niti do sjednice 21.01. Tada je 
već Povjerenstvo moralo nešto poduzeti i nešto odlučiti jer će u protivnom ostati krivi da 
nisu poštovani rokovi, a upravo zbog njih se to zavuklo.  
Odgovorio je na pitanje da li su se mogle čestice izuzeti iz odluke o odlučivanju dodjele da 
Povjerenstvo nije ovlašteno izuzimati čestice.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je kazao da nije točno da je to zemljište u lošem stanju jer je 
to zemljište obradivo. Jedna parcela se svake godine ore, a druga parcela je u trajnom 
nasadu u jabukama koje su stare 50 godina i redovito se obrezuju, beru, parcela se kosi i 
tamo nema neobradivog zemljišta.  
 
Danijel Kožar je kazao da predsjednik vijeća nije dobro shvatio kada je rekao da je 
zemljište u lošem stanju jer je mislio generalno na sve zemljište iz programa da je u dosta 
lošem stanju i da je svakim danom bude u sve gorem. Nije se osvrtao posebno na to 
zemljište. Što se tiče zapisnika, sjednice su održane na gusto, što je rijedak slučaj jer su se  
na tri sjednice morale analizirati ponude, prijetila je opasnost da izblijede podaci koje su 



tada imali na sjednicama. Aludirao je na zapisničarku da proba završiti zapisnike, 
međutim svi su bili u gužvi, bilo je jako puno posla kao i uvijek na kraju kalendarske 
godine i nije stigla napisati zapisnike pa je on sastavio zapisnike da ne izblijede podaci bez 
ikakve zle namjere da nekoga ne uvrijedi.  
 
Predsjednik vijeća je upitao postoje li zapisnici koji su već napisani i potpisani, kojih 
sada nema a postoje drugi sa tim datumom sa potpisom Predsjednika povjerenstva kao 
zapisničara.  
 
Danijel Kožar je odgovorio da ne zna na što predsjednik vijeća aludira.  
 
Rasprava: - 
Kristina Bakin Mlačak je kazala da je kao članica Povjerenstva bila prisutna na svim 
sjednicama. Na prvoj sjednici Povjerenstva dana 08.12.2020. godine otvorene su ponude, 
konstatirano je što se nalazilo u ponudama i to je zapisano, te je izvršena djelomična 
usmena analiza, ali kroz konstatacije, a ne kroz uvide. Sljedeća sjednica je bila 
29.12.2020. godine na kojoj sjednici je bila prisutna i gradonačelnica Gordana Lipšinić 
koja je obavijestila nazočne i htjela zamoliti da se odgodi sjednica, odnosno Odluku 
povodom Centra dok se Ministarstvo ne očituje o dopisu Centra. Ona se jako razljutila na 
tu konstataciju iz dva razloga. Prvi razlog je jer je natječaj bio u listopadu, 30.12. je bio 
krajnji rok po pravilniku za analizu i drugi razlog jer se osobno naljutila i upozorila 
gradonačelnicu da ne hoda po ministarstvima i da se tim stvarima ne bavi jer dovodi i 
sebe i Grad i članove Povjerenstva u nezgodnu situaciju. Nastavilo se sa analizom 
preostalih ponuda i po pitanju Centra se nije ništa odlučilo, već da se pričeka dva tjedna 
da će se ministarstvo očitovati. Nisu prošla dva tjedna, nego tri i sljedeća sjednica je bila 
21.01.2021. godine. Na toj sjednici su se upustili u analizu svih ostalih ponuda i da se 
privede kraju i donese prijedlog odluke. Tada su utvrđene ove nejasnoće oko gospodarskih 
programa. Centar je imao dva gospodarska programa za istu česticu, Tomislav Kovač je 
imao na istom gospodarskom programu navedene dvije čestice i da Branko Belanek ima 
veću ponuđenu cijenu od dvostruke i trebao se očitovati da li prihvaća više ponuđenu 
cijenu od Centra. Upiti su poslani svima na očitovanje sa minimalnim rokom tri dana i sa 
upozorenjem da u slučaju ogluhe, odnosno neočitovanja u danom roku da će se ponuda 
proglasiti nevažećom. Zato jer su već bili na knap sa svim mogućim rokovima, probili su 
60-dnevni rok iako je rečeno da ako postoje opravdane okolnosti da se taj rok može 
tolerirati do nekih 30 dana a to je bio 21.01.2021. Kada su se sastali 21.01. dočekao ih je 
prigovor Centra od 19.01. gdje se iznose svakojake činjenice koje se tiču rada Povjerenstva 
gdje se iznose činjenice da se sastančilo u uredu gradonačelnice, da se sastančilo u uredu 

županice po toj temi za vrijeme dok su ponude otvorene. Odgovorila je na pitanje da 
Povjerenstvo ne može ništa izuzeti. Ono daje svoj prijedlog odluke i jedino tko može izuzeti  
je Gradsko vijeće. Što se tiče zapisnika, ona ima dva zapisnika u kojima su bile napisane 
nebuloze, naročito u zapisniku sa druge sjednice Povjerenstva. Dobila je zapisnik 21.01. 
na tri stranice koje nije pročitala i nije htjela potpisati. Zapisnik je bio nepotpun i imao je 
netočne podatke. Sve zapisnike koje je potpisala, stoji iza svega što piše i na taj dio 
prigovora nema. Tko treba pisati zapisnike ne zna, te se vraća se na početak sjednice kada 
je kazala da se sve sjednice vijeća, odbori, komisije, povjerenstva trebaju tonski snimati da 
se ne bi došlo u ovakvu situaciju. Osvrnula se i na drugi prigovor Centra od 19.02.201. 
godine gdje su navedene dvije netočne činjenice. Slika koja je stavljena u prilogu opće nije 
slika čestice koja je tema ovog nadmetanja, a drugo gospođa ravnateljica Centra je navela 
da je poslala email i očitovanje dana 25.01.2021., te moli da se provjeri na čiji gmail je 
poslala. Misli da to nije točna mail adresa gospodina Kožara, jer je vidila da je mail dobila 
sa druge mail adrese.  
 
Andrija Latin napustio sjedenicu u 18.20 sati 
 
 
 



Usvajanje: 3 ZA, 1 PROTIV, 7 SUZDRŽAN  

Zaključak: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog  
                 zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja nije  
                 usvojena 
 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na 
sudjelovanju u radu, te je rad sjednice završen u 18,32 sati.  
 
KLASA: 021-05/21-01/01 
URBROJ: 2133/05-01-21-4 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Erna Kranjčec 

 
_______________________ 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Stjepan Zoretić 

 
_____________________________ 

 


