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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/15-03-11 

Urbroj: 2186/08-15-01/11 

Sveti Ilija, 29.04.2015. 

 

 Na temelju članka 76. Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija («Službeni 

vjesnik Varaždinske županije» broj 25/13 i 48/13)  sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 29.04.2015. godine u 

prostorijama Općine Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija. 

 Početak sjednice u 20,00 sati. 

  

 NAZOČNI VIJEĆNICI: Mladen Golubar, Zdravko Ostroški, Davorka Sokol, Robert 

Puškadija, Jasna Blagus, Perica Minđek, Neven Huđek, Zdravko Pačko, Milivoj Ptiček, Ivica 

Cepanec i Silvija Kaselj 

 

 

 IZOSTANAK NAJAVILE VIJEĆNICE: Ana Domislović i Biljana Bojađieva 

Žvorc 

 

 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 11, te postoji  kvorum za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća sjednica je počela sa pitanjima vijećnika. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je zahvalio Načelniku na postavljenom ogledalu i postavio pitanje :  

1. „ da li se razmišljalo da svako naselje ima javnu površinu i da li je netko iz općine 

bio prisutan na katastarskoj izmjeri, te o postavljanju javne rasvjete“ ? 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da su stupovi za javnu rasvjetu postavljeni, ali HEP ima 

problem s nabavom  kabla. 

Općina ima važeći ugovor sa Zavodom za fotogrametriju da oni rješavaju problematiku naših 

nekretnina i oni ne dozvoljavaju uzurpiranje naših javnih površina i načelnik moli da se 

ukoliko naši mještani  imaju  kakvih problema  jave u JUO općine , te da se prilikom javnog 

izlaganja mirnim dogovorom sve riješi. 
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Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje Načelniku: 

1. „što je sa ogledalom u Tomaševcu Biškupečkom kad će se postaviti“ ? 

 

  

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da će idući tjedan javni radovi početi sa radovima i tad će 

se  postaviti ogledala i to na dvije lokacije.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa 10. 

sjednice. Primjedbi na zapisnik nije bilo, te je predsjednik vijeća stavio zapisnik na 

izjašnjavanje. Zapisnik je usvojen  jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „za“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je zapisnik usvojen jednoglasno sa 11 

(jedanaest) glasova „za“ . 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je obrazložio da je  dnevni red dostavljen uz poziv. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je pitao vijećnike da li imaju prijedlog za izmjenu ili 

dopunu dnevnog reda. 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški stavio je prijedlog dnevnog reda na glasovanje. 

  

Dnevni red je usvojen „jednoglasno“ sa jedanaest (11) glasova. 

 

1. Točka 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je obrazložio da se za dan izbora za vijeća MO određuje 

nedjelja 07. lipnja 2015. u trajanju  od 7:00 do 19:00 sati, odluka mora biti objavljena u 

službenom glasilu i u roku od 10 dana  načelnik mora raspisati izbore. 

Izbore provodi Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori. 

Općinsko izborno povjerenstvo donosi upute za rad i u roku 12 dana se prijavljuju 

kandidacijske  liste. 

Birački odbor se sastoji od 6 članova i to predsjednika i zamjenika koji su nestranački, a po 

dva člana daje većinska stranka i  oporbene stranke koja obnašaju vlast u općinskom vijeću. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je predložio da predsjednik i zamjenik biračkih odbora budu iz 

svakog naselja. 

 

Načelnik Marin Bosilj je iznio da predsjednika i zamjenika predlaže Općinsko izborno 

povjerenstvo i da su to u pravilu studenti  koji su već bili na izborima i da su to ljudi iz svakog 

naselja da oni moraju popuniti Izjavu iz koje se vidi da su iz tih naselja u kojima su 

predsjednik ili zamjenik. 
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Budući više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen “jednoglasno“ sa jedanaest (11) glasova „za“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je  Odluka o raspisivanju izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora, usvojena “jednoglasno“ sa jedanaest (11) glasova „za“.  

 

 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški zahvalio je vijećnicima na suradnji, strpljenju i odazivu 

sjednici. 

 

 

               Sjednica je završila sa radom u 20:30 sati. 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Zdravko Ostroški, dipl.ing. 

  

 

 

 

 

 

      


