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Z A P I S N I K 
 
 

SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 16. lipnja 2021. godine  

u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,00 sati 
 
 
NAZOČNI: Bakarić Stjepan, Basar Stjepan, Blažun Matija, Čulig Nikola, Diković  
                 Nada, Grgić Igor, Guštin Boris, Latin Sabina-Angelina, Lipšinić Gordana,  
                 Marković Josip, Marković Mirjana, Vergot Damir, Vuljanić Anđelko.  
 

- Ovlaštena sazivateljica konstituirajuće sjednice - Kristina Kožar Perez, 
- Gradonačelnica Grada Ozlja - Lidija Bošnjak  
- Voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove - Vesna Cvijak, 
- predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 
ODSUTNI: - 
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec 
Početak sjednice: 17,00 sati 
 
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Ozlja započeta je himnom 
Republike Hrvatske ''Lijepa naša domovino'' i minutom šutnje za sve poginule u 
Domovinskom ratu. 
Konstituirajuću sjednicu otvorila je ovlaštena sazivateljica konstituirajuće sjednice 
Kristina Kožar Perez, koja je pozdravila sve nazočne, posebno izabranu 
gradonačelnicu Lidiju Bošnjak, kao i ostale izabrane članove Gradskog vijeća Grada 
Ozlja. Zaželjela je svima puno uspjeha u narednom mandatnom razdoblju, puno 
uspješnih projekata i rad na dobrobit svih građana grada Ozlja.   
Predložila je utvrđivanje kvoruma, te je zamolila zapisničarku da prozove vijećnike 
kako bi se mogao utvrditi kvorum za današnju sjednicu. Zapisničarka je poimence 
prozvala svakog vijećnika, te se utvrđuje da je prisutno svih 13 vijećnika i da Vijeće 
može donositi pravovaljane odluke. 
 
Ovlaštena sazivateljica konstituirajuće sjednice pročitala je predloženi  

 
 

D N E V N I   R E D 
 

- Utvrđivanje kvoruma 
1. Izbor Mandatne komisije, 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća 

- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela, koji će predsjedavati 
sjednicom, do izbora predsjednika 

- Svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Ozlja 
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje 
4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja 
5. Izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja 

 



Dnevni red je dan na raspravu. Obzirom da nije bilo rasprave po dnevnom redu, isti 
je dan na usvajanje. 
 

DNEVNI RED JE JEDNOGLASNO PRIHVAĆEN SA 13 GLASOVA ZA. 
 
Rad konstituirajuće sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu. 
 

Točka 1. 
IZBOR MANDATNE KOMISIJE 

 
Gospođa Kristina Kožar Perez je u uvodnom izlaganju navela da je prema 
Poslovniku Gradskog vijeća Grada Ozlja. Mandatna komisija  stalno radno tijelo 
Gradskog vijeća sastavljena od predsjednika i dva člana, a njezin zadatak je 
podnijeti Vijeću izvješće o provedenim izborima, imenima izabranih vijećnika, 
podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, mirovanju mandata, te zamjenicima 
vijećnika koji će obnašati vijećničku dužnost umjesto vijećnika koji su podnijeli 

ostavku, odnosno podnijeli zahtjev za mirovanje mandata.  
Članovi Mandatne komisije biraju se isključivo iz redova vijećnika, na prijedlog 
jedne trećine vijećnika.  
U ostavljenom roku pristigao je slijedeći prijedlog 5 vijećnika za sastav Madatne 
komisije: Nada Diković, Stjepan Basar, Damir Vergot.  
Upitala je ima li drugih prijedloga osim ovoga.  
Gospodin Igor Grgić podnio je prijedlog za člana Mandatne komisije što je 
potkrijepio potpisom 4 predlagatelja.   
Gospođa Kristina Kožar Perez odredila je pauzu od 10 minuta kako bi se 
konzultirala da li je ovakav prijedlog pravovaljan.  
 
U 17,08 sati pauza.  
Sjednica se nastavlja u 17,14 sati 
 
Gospodin Igor Grgić izjavljuje da odustaju od svog prijedloga za člana Mandatne 
komisije.  
Pristupilo se glasanju za prijedlog Mandatne komisije u sastavu: Nada Diković, 
Stjepan Basar i Damir Vergot.  
 
JEDNOGLASNO je usvojena ODLUKA o izboru Mandatne komisije u sastavu: 

1. Nada Diković – predsjednica  
2. Stjepan Basar – član  
3. Damir Vergot – član  

 
Točka 2. 

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I 
VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predsjednica Mandatne komisije Nada Diković pozdravila je sve nazočne te 

podnijela Izvješće o rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća i verifikaciju 
mandata: 
 
I. Od ukupno 5.462 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.794 birača, 

odnosno 51,15%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.793 
birača, odnosno 51,14%. Važećih listića bilo je 2.732, odnosno 97,82%. 
Nevažećih je bilo 61 listića, odnosno 2,18%. 

 
 
 
 



 
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                884 glasa         
32,35% 

     Nositelj liste: STJEPAN BASAR 
 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP      862 glasa         
31,55% 

     Nositeljica liste: BISERKA VRANIĆ  
 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                 565 glasova           
20,68% 

      Nositeljica liste: GORDANA LIPŠINIĆ   
   

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                            188      glasova            

6,88% 
      Nositelj liste: DAMIR VERGOT    
                                                                                                                   

5. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP                  139 glasova            
5,08% 

      Nositelj liste: JOSIP ŽAPČIĆ 
 

6. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU  

               3,44%                                       94         glasa             
               Nositelj liste: BRANKO JAKŠIĆ  
 
 
 
III.  Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u 
diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Ozlja su: 
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
              Nositelj kandidacijske liste: STJEPAN BASAR 
 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
      Nositeljica kandidacijske liste: BISERKA VRANIĆ  
 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
      Nositeljica kandidacijske liste: GORDANA LIPŠINIĆ  

 
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

      Nositelj kandidacijske liste: DAMIR VERGOT  
 
 5.  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP  
      Nositelj kandidacijske liste: JOSIP ŽAPČIĆ  
 
 
 
IV.  Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su 
pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada 
Ozlja: 
 
 
 



1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
Nositelj kandidacijske liste: STJEPAN BASAR  
Dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani: 
1. STJEPAN BASAR 
2. BORIS GUŠTIN 
3. STJEPAN BAKARIĆ  
4. NADA DIKOVIĆ  
5. MATIJA BLAŽUN  

 
2.  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 

Nositeljica kandidacijske liste: BISERKA VRANIĆ  
      Dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani: 

1. BISERKA VRANIĆ 
2. IGOR GRGIĆ  
3. IRENA ŠIMUNIĆ 
4. ANĐELKO VULJANIĆ  

 
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

Nositeljica kandidacijske liste: GORDANA LIPŠINIĆ  
Dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani: 
1. GORDANA LIPŠINIĆ  
2. SABINA-ANGELINA LATIN  
3. JOSIP MARKOVIĆ  

 
4.  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

Nositelj kandidacijske liste: DAMIR VERGOT  
Dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran: 
4. DAMIR VERGOT 

 
5.  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP  

 Nositelj kandidacijske liste: JOSIP ŽAPČIĆ 
Dobila je 0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član. 

 
 
Utvrđuje se da je Biserka Vranić, koja je izabrana za člana Gradskog vijeća na listi 
SDP temeljem članka 79. Zakona o lokalnim izborima, stavila svoj mandat u 
mirovanje, te je lista SDP temeljem članka 81. Zakona na njezino mjesto odredila 
zamjenicu vijećnice Mirjanu Marković.  
Utvrđuje se da je Irena Šimunić, koja je izabrana za člana Gradskog vijeća na listi SDP 
temeljem članka 79. Zakona o lokalnim izborima, stavila svoj mandat u mirovanje, te 
je lista SDP temeljem članka 81. Zakona na njezino mjesto odredila zamjenika 

vijećnice Nikolu Čuliga.   
 
Budući su ispunjeni uvjeti za početak mandata vijećnika, predlaže se Gradskom vijeću 
da primi na znanje ovo izvješće, a vijećnici da pristupe polaganju prisege iz čl.10. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja.  
 
 Kristina Kožar Perez je na temelju Izvješća Mandatne komisije potvrdila da su 
verificirani mandati slijedećim vijećnicima:  
 

1. STJEPAN BASAR  
2. BORIS GUŠTIN  
3. STJEPAN BAKARIĆ  
4. NADA DIKOVIĆ  
5. MATIJA BLAŽUN  
6. MIRJANA MARKOVIĆ  



7. IGOR GRGIĆ  
8. NIKOLA ČULIG  
9. ANĐELKO VULJANIĆ  
10. GORDANA LIPŠINIĆ  
11. SABINA-ANGELINA LATIN  
12. JOSIP MARKOVIĆ  
13. DAMIR VERGOT  

 
Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata 

vijećnika Gradskog vijeća. 
 

Nastavlja se sa utvrđivanjem člana predstavničkog tijela, koji će predsjedavati 
sjednicom, do izbora predsjednika, a to je prvi izabrani član s kandidacijske liste 
koja je dobila najviše glasova. Stjepan Basar nastavlja voditi sjednicu. 
 

- SVEČANA PRISEGA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

 
Predsjedatelj Stjepan Basar je pozdravio sve nazočne članove te zaželio uspješan rad 
izabranim vijećnicima. Pročitao je tekst prisege i nakon izgovaranja teksta prisege 
vijećnici su pojedinačno pristupili potpisivanju izjave o prihvaćanju dužnosti 
Vijećnika Gradskog vijeća i teksta prisege, te prisegli izgovarajući riječ ''PRISEŽEM''.  
Stjepan Basar utvrdio je da su svi nazočni dali prisegu i potpisali istu. 
 

 
Točka 3. 

IZBOR ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE 
 
Predsjedatelj je naveo da je prema Poslovniku Gradskog vijeća Grada Ozlja (čl. 20., 
26., 38. i 40.) Odbor za izbor i imenovanja stalno radno tijelo Gradskog vijeća 
sastavljeno od predsjednika i četiri člana, a bira se na prijedlog jedne trećine 
vijećnika. Zadatak Odbora za izbor i imenovanja je priprema i podnošenje prijedloga 
za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela, predlaganje izbora, 
imenovanja, razrješenja, te opoziva vijećnika u tijelima pravnih osoba koje su u 
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada, te udruga na području Grada.  
U ostavljenom roku prijedlog za izbor članova Odbora za izbor i imenovanje 
podnijelo je 5 vijećnika. Predlaže se Odbor za izbor i imenovanje u sastavu: Boris 
Guštin, Matija Blažun, Stjepan Bakarić, Igor Grgić, Josip Marković. 
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, prijedlozi su dani na raspravu. Budući da 
se nitko nije javio za raspravu, prijedlozi su dani na glasovanje. 
 
JEDNOGLASNO je donesena ODLUKA o izboru Odbora za izbor i imenovanje u 

sastavu: 
1. BORIS GUŠTIN – predsjednik  
2. MATIJA BLAŽUN – član  
3. STJEPAN BAKARIĆ – član  
4. IGOR GRGIĆ – član  
5. JOSIP MARKOVIĆ – član  
 

 
Točka 4. 

IZBOR PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
 
Predsjedatelj je naveo da prema Poslovniku Gradskog vijeća Grada Ozlja 
predsjednika Gradskog vijeća može predložiti najmanje jedna trećina vijećnika ili 
Odbor za izbor i imenovanja.  



U ostavljenom roku prijedlog za predsjednika Gradskog vijeća podnijelo je 5 
vijećnika. Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja predlaže se: Stjepan Basar.  
Upitao je ima li daljnjih prijedloga, a s obzirom da nije bilo drugih prijedloga, 
podneseni prijedlog je dan  na raspravu. 
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, prijedlog je dan na glasovanje. 
 
Sa 7 glasova ZA, 3 PROTIV i 3 SUZDRŽANA usvojena je ODLUKA o izboru 
STJEPANA BASARA za predsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja te se time 
Gradsko vijeće Grada Ozlja smatra konstituiranim. 
 
 
Novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Stjepan Basar zahvalio je vijećnicima na  
iskazanom povjerenju i čestitao im na ulasku u Gradsko vijeće. Izrazio je nadu u to 
da će i dalje biti konstruktivni kao i do sada, da će i dalje podržavati dobre 
prijedloge i projekte za boljitak svih građana grada Ozlja.    
 

Točka 5. 
IZBOR POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 

 
Prema Poslovniku Gradskog vijeća Grada Ozlja prijedlog za izbor potpredsjednika 
podnosi najmanje jedna trećina vijećnika ili Odbor za izbor i imenovanja. Jedan 
potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda 
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.  
Vijećnik, uključujući i članove Odbora za izbor i imenovanja, može predložiti samo 
jednog kandidata za predsjednika, odnosno potpredsjednika. Izbor se obavlja 
javnim glasovanjem, a bira se većinom glasova svih vijećnika.  
Igor Grgić je predao prijedlog 5 vijećnika koji za drugog potpredsjednika predlažu 
Mirjanu Marković. Otvorio je raspravu. S obzirom da se nitko nije javio za raspravu 
prijedlozi su dani na glasanje.  
 
Glasanje za prvi prijedlog da potpredsjednik bude Boris Guštin:  
11 ZA, 2 SUZDRŽANA  
 
Glasanje za drugi prijedlog da drugi potpredsjednik bude Mirjana Marković: 
11 ZA, 2 SUZDRŽANA 
 
Sa 11 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je Odluka o izboru BORISA 
GUŠTINA za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ozlja.  
 
Sa 11 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je Odluka o izboru MIRJANE 
MARKOVIĆ za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća čestitao je izabranim potpredsjednicima s kojima će 
surađivati u vođenju Gradskog vijeća, te je pozvao gradonačelnicu Grada Ozlja da 
se obrati nazočnima.  
 
Na kraju sjednice gradonačelnica Lidija Bošnjak čestitala je svim vijećnicima, a 
posebno predsjedniku Gradskog vijeća Stjepanu Basaru i potpredsjednicima Borisu 
Guštinu i Mirjani Marković. Napomenula je da nam vrlo brzo predstoji imenovanje 
ostalih radnih tijela Gradskog vijeća. Nada se i dalje dobroj budućoj suradnji sa 
vijećnicima Grada Ozlja. Smatra da nam sastav ovog Gradskog vijeća na ovaj način 
posložen i daje mogućnost da svi zajedno donosimo odluke i provodimo korisne 
projekte na korist svih građana Ozlja.   

 
 



 
 
 
 
Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zaključio je rad 
konstituirajuće sjednice.  
 
Završeno u 17,40 sati 
 
 

 
                ZAPISNIČAR:              OVLAŠTENI SAZIVATELJ 

            KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 

  

________________________________               ________________________________ 

                 Erna Kranjčec                     Kristina Kožar Perez, dipl.oec.  

 
 

 

                 PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA 

      DO IZBORA PREDSJEDNIKA 

            GRADSKOG VIJEĆA 
 

      _________________________________ 

                    Stjepan Basar  

 

 

     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
  

 

      _________________________________ 

                    Stjepan Basar 

 


