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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/14-03-08 

Urbroj: 2186/08-14-01/08 

Sveti Ilija, 17.10.2014. 

 

 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 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 17.10.2014. 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 Silvija Kaselj 

 

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO:  

IZOSTANAK NAJAVIO: Ivica Cepanec 

 

 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. 

 

Vijećnik Robert Puškadija je postavio pitanje Načelniku:  

1. „ u kojoj je fazi izgradnja ceste Krušljevec - Presečno“ ? 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je nema nikakvih saznanja, te da će uputiti dopis ŽUC-

u vezano za tu problematiku. 

 

Vijećnik Milivoj Ptiček je postavio pitanje Načelniku: 

1. „ u svezi signalizacije ispred škole u Beletincu?“ 
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Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je ŽUC-u uputio dva dopisa za postavljanje 

svjetlosne signalizacije, te da je od ravnatelja ŽUC-a dobio odgovor da će se u 

proračunu za 2015.g. osigurati sredstva. 

 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa 7. 

sjednice. 

 

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 

predložio dopunu dnevnog red sa trećom točkom i to „Izmjena i dopuna odluke o određivanju 

koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Sveti Ilija“, te je uputio ispriku vijećnicima zbog dopune dnevnog reda. 

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

dopunu dnevnog reda. 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći dnevni red sa dopunom: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog  Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Sveti Ilija 

2. Prijedlog Odluke o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke  

3. Prijedlog  Izmjena i dopuna odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija 

   

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

 

Dnevni red je usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova. 

 

1. Točka 

 

Prijedlog  Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Sveti Ilija. 

 

Načelnik je obrazložio da sve ceste moraju biti imenovane jer zbog dobivanja sredstava preko 

Mjere 301 IPARD programa i dobivanja uporabne dozvole sve ceste moraju biti imenovane, 

te kad bude završena katastarska izmjera imat ćemo sve ispravne podatke. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je naveo da se više puta spominje Stjepana Labaša. 

 

Vijećnica Jasna Blagus je uputila pitanje načelniku: „da li postoji mogućnost naknadno 

upisivanja nerazvrstanih cesta?“ 
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Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da služni putovi neće biti ucrtani. 

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog  Načelnika,  na 

izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka  o izmjenama i 

dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sveti Ilija, usvojena 

„jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

 

2. Točka 

 

Prijedlog Odluke o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva  Načelnika općine da iznese prijedlog odluke o 

prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke. 

 

Načelnik je obrazložio da se radi o odluci iz prošle godine „cash pool“ zaduženju, ovisno o 

likvidnosti općine, te je naveo da je odobreno 400.000,00 kn od Zagrebačke banke. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc  je postavila pitanje: „kolika je kamatna stopa?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je 3% godišnja kamata, a ukoliko nema sredstava na 

„zajedničkom računu“ onda je kamata 6%. 

 

Budući više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog odluke o 

prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke,  na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o prekoračenju po 

računu kod Zagrebačke banke , usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

3. Točka 

 

Prijedlog  Izmjena i dopuna odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je uputio pitanje vijećnicima da li žele stanku od 

nekoliko minuta. 

 

Načelnik je uputio vijećnicima ispriku zbog dopune dnevnog reda, te je naveo da je potrebno 

zapošljavanje na određeno vrijeme zbog dodatnog posla „legalizacije nezakonito izgrađenih 

kuća“, a da je općina raspisala natječaj za stručno usavršavanje, ali se na odobrenje čeka po 

nekoliko mjeseci dok ne dobijemo novog djelatnika na stručnom usavršavanju, planirano je 

zapošljavanje na određeno vrijeme na 6 mjeseci. 

Načelnik izrađuje „Plan prijema i broj djelatnika“, te je iznio da su predloženi koeficijenti za: 
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-grobar 1. koeficijent 1,1 , 

-grobar 2. -1,3, 

-strojar – 1,6, 

-komunalni redar – 1,65,  

-upravni referent – 1,75, 

-voditelj računovodstva – 1,85. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je naveo da je osnovica za sve djelatnike 3.400,00 kn x 

koeficijent. 

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja  prijedlog Izmjene i 

dopune odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija,  na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Izmjena i dopuna odluke o 

određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Sveti Ilija, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je dao obavijest da će naknade za rad vijećnika za 2014. 

godinu biti isplaćene  u cijelosti nakon zadnje sjednice vijeća. 

 

Načelnik je obavijestio vijećnike i o dimnjačarskoj službi, te je naveo da je došla samo jedna 

ponuda i to od tvrtke „Dimnjak“ koji je dužan i za prethodnu koncesiju, stoga će općina 

uputiti dopis Općini Gornji Kneginec za produženje  usluge njihovog koncesionara da pruža 

usluge našoj općini do odabira novog koncesionara, do sada je to obavljala tvrtka „Crleni“ 

d.o.o. 

 

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

sjenici. 

 

 

               Sjednica je završila sa radom u 20:50 sati. 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Zdravko Ostroški, dipl.ing. 

  

 

 

 

 

 

      


