REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/14-03-07
Urbroj: 2186/08-14-01/07
Sveti Ilija, 18.07.2014.
Na temelju članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija («Službeni
vjesnik Varaždinske županije» broj 25/13 i 48/13) sastavljen je
ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 18.07.2014. godine u prostorijama
Općine Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija.
Početak sjednice u 20,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Milivoj Ptiček, Mladen Golubar, Zdravko Ostroški,
Davorka Sokol, Robert Puškadija, Ana Domislović, Jasna Blagus, Perica Minđek, Neven
Huđek, Zdravko Pačko, Biljana Bojađieva-Žvorc i Ivica Cepanec
IZOSTANAK NIJE NAJAVIO:
IZOSTANAK NAJAVILA: Silvija Kaselj
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: gospodin Marin Bosilj – Načelnik općine,
gospodin Dean Hrastić – zamjenik načelnika i gospođa Liljana Jurak – službenica općine.
Sjednici Vijeća predsjedavao je predsjednik Općinskog vijeća gospodin Zdravko Ostroški.
Pozdravio je prisutne vijećnike, te ostale nazočne sjednici.
Konstatirao je da od ukupno 13 vijećnika prisutno 12, te postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje.
Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća sjednica je počela sa pitanjima vijećnika.
Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc je postavila pitanje Načelniku:
1. „ kakvo je stanje oko izgradnje škole u Svetom Iliji “ ?
Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je zapelo je u CEI u Zagrebu, svi su ušli u isti projekt,
a samo mi i Općina Martijanec imamo svu potrebnu dokumentaciju, za ostale bi projekte
trebao izraditi izabrani privatni partner, tako se očekuje da će do kraja godine biti odabrani
javni privatni partner.“
Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje Načelniku:
1. „ u svezi geodetske izmjere i ucrtavanja puta kod „Lagus-a“, te u kojem će se vremenu
izvesti radovi“ ?.

1

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da dok nije gotova javna rasprava mogu se raditi
korekcije i može se sve riješiti, katastarska izmjera se bazira na pristanku vlasnika
parcela, kao i da nismo upoznati sa dinamikom izvođenja radova s izvođačem radova.
Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku:
1. „ gdje je stalo sa uređenjem dječjeg igrališta u Križancu, da je bilo obećano da će
se početi uređivati 1.06 “ ?.
Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da nije bilo nikome ništa obećano, te je naveo da
se rade projekti za izgradnju potpornog zida, kao i da je bilo planirano da će radove
izvesti ljudi zaposleni na javnim radovima, a do danas nije došlo pozitivno rješenje iz
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zaposlenje javnih radova. Igralište će se urediti
kad se izgradi potporni zid, isto se rade i projekti za izgradnju čvrstog objekta na
igralištu.
Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je navela da su majke djece nižih razreda Osnovne
škole V. Nazor u Sv. Iliji postavile pitanje Načelniku:
1. „ da li će općina sufinancirati kupnju udžbenika za niže razrede osnovne škole“ ?
Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da se kod izrade proračuna trebalo znati da bi bili
mogli planirati sredstva u proračunu za tu namjenu, ti troškovi bi stajali općinu oko
70.000,00 kn, stoga bi trebalo ići u izradu izmjene proračuna, ali ako vijeće odluči da
ima prostora za taj trošak ići ćemo u izradu izmjena i dopuna proračuna.
Vijećnik Neven Huđek je postavio pitanje Načelniku:
1. „što je sa zapuštenim i neočišćenim parcelama i koja je procedura“ ?.
Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da su problem neriješeni imovinsko-pravni
odnosi, te protiv tih osoba ne možemo ništa poduzeti, tek kad će biti završena
katastarska izmjera imat ćemo vlasnike parcela i onda protiv njih voditi spor.
Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje Načelniku :
1. „ da li su u općini zaposleni ljudi na javnim radovima“ ?.
Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je općina provela natječaj, predali smo zahtjev
za 6 ljudi, iako država sufinancira sa 50%, a 50% općina, ali do danas nismo dobili
odobrenje.
Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje Načelniku :
2. „ da li je dozvoljeno spaljivanje korova“ ?.
Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je dozvoljeno, ali samo uz prisustvo DVD-a.
Vijećnik Robert Puškadija se priključio raspravi oko sufinanciranja udžbenika, te je
naveo da je ravnatelj škole u Beletincu rekao da su mnogi roditelji već naručili sami
udžbenike.
Vijećnica
Biljana Bojađieva Žvorc je iznijela da mnoge općine roditeljima
refundiraju odobreni iznos, odnosno uplaćuju knjižarama.
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Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Ostroški se uključio u raspravu te je naveo da
ukoliko želimo biti socijalno osjetljivi, moramo vidjeti kako taj problem riješiti.
Vijećnik Ivica Cepanec je postavio pitanje Načelniku :
1. „ zašto još nije postavljeno ogledalo u ulici Vida Sokol na izlaz u Ulicu Vladimira
Nazora u Seketinu“ ?.
Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je izdao nalog djelatniku Marku Detić te nije
bio upućen da taj problem nije još riješen.
Vijećnica Jasna Blagus je rekla da bi također u Tomaševcu na zavoju kod križa,
između Ulice Vladimira Nazora na Ulicu Augusta Šenoe također trebalo postaviti
ogledalo.
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa 6.
sjednice.
Vijećnik Ivica Cepanec je naveo da je greška na drugoj stranici zapisnika kod 1. Pitanja
umjesto „Ulice Matije Gupca“ treba stajati „Ulica Vladimira Nazora“.
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je stavio na usvajanje zapisnik sa 6. sjednice Općinskog
vijeća sa ovom izmjenom.
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je zapisnik usvojen jednoglasno sa 12
(dvanaest) glasova „za“ .
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je obrazložio da je dnevni red dostavljen uz poziv, te je
pitao vijećnike da li imaju prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći dnevni red :

DNEVNI RED
1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti
Ilija za razdoblje 01.01.2014. do 30.06.2014.g.
2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014.g.
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški stavio je prijedlog dnevnog reda na glasovanje.
Dnevni red je usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova.
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1. Točka
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine
Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2014. do 30.06.2014.g.
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese
prijedlog polugodišnjeg obračuna za razdoblje 01.01. do 30.06.2014.g.
Načelnik je obrazložio polugodišnji obračun za razdoblje 1.1. do 30.6.2014.g., te je naveo da
se proračun puni zadovoljavajuće i oko 70.000 kn su prihodi veći od rashoda, ali zbog manjka
iz 2013.g., ostvaren je manjak, prihodi iznose 2.102.383,56 kn, dok rashodi iznose
2.988.116,22 kn.
Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje: „ na stranici 6 cto 4263 na koji se to rashod
odnosi ?“
Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je takav naziv konta, a to je rashod za geodetskokatastarsku izmjeru Općine.
Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika, na
izjašnjavanje.
Prijedlog je usvojen sa sedam (7) glasova „za“ i pet (5) „uzdržana“.
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Zaključak o prihvaćanju
Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2014. do
30.06.2014.g., usvojen sa sedam (7) glasova „za“ i pet (5) „uzdržana“.
2. Točka

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014.g.
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva Načelnika općine da iznese izvješće o radu
načelnika.
Načelnik je podnio Izvještaj o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2013.g. i između ostaloga
naveo najveće investicije koje se provode u općini:
- Izgradnja dvorane u Beletincu, problem izvršavanja radova od strane izvođača
- Ministarstvo završetak radova planira krajem 9. mjeseca
- Provodi se katastarska izmjera na području općine
- Prema Mjeri 301 u narednih nekoliko mjeseci izvodit će se radovi asfaltiranja
nerazvrstanih cesta Krušljevec-Seketin i Beretišćak
- Proveden je natječaj za energetsku učinkovitost kuća
- U ljetnim mjesecima šodranje i malčiranje puteva
Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja Izvješće o radu
Načelnika, na izjašnjavanje.
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Prijedlog je usvojen sa jedanaest (11) glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“.
Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Izvješće o radu načelnika za
razdoblje siječanj – lipanj 2014.g. usvojeno sa jedanaest (11) glasova „za“ i jedan (1)
„uzdržan“.

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški zahvalio je vijećnicima na suradnji, strpljenju i odazivu
sjenici, te je pozvao sve vijećnike da se odazovu svečanoj sjednici povodom Dana općine 19.
07 u 17,00 sati i na Svetu misu koja će biti 20.07. u 10:30 sati.
Sjednica je završila sa radom u 21:15 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zdravko Ostroški, dipl.ing.

5

