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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/13-01-04 

Urbroj: 2186/08-13-01/04 

Sveti Ilija, 09.12.2013. 

 

 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 09.12.2013. godine u prostorijama 

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

 Početak sjednice u 18,00 sati. 

  

 NAZOČNI VIJEĆNICI: Milivoj Ptiček, Mladen Golubar, Zdravko Ostroški, 

Davorka Sokol, Robert Puškadija, Daliborka Sitar, Perica Minđek, Neven Huđek, Zdravko 

Pačko, Biljana Bojađieva-Žvorc 

 

 IZOSTANAK SU NAJAVILI: Silvija Kaselj i Ivica Cepanec 

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Jurica Juriša 

 

 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. 

 

Konstatirao je da od ukupno 13 vijećnika prisutno 10, 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: 

 „po kojem ključu su se birali članovi Biračkih odbora za referendum?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio: 

 „načelnik nije kompetentan za određivanje biračkih odbora, predsjednik Izbornog 

povjerenstva je uputio e-mail poruku da u svakom biračkom odboru treba vladajuća stranka 

dati po dva člana i oporbena stranka po dva člana i to je bilo upućeno predsjednicima 

Općinskih odbora HDZ-u i HNS-u.“ 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio  2 pitanja Načelniku:  
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1. „u općini se provela rekonstrukcija javne rasvjete, pa bi trebalo u Križancu uz prugu, 

odnosno Ulice Stjepana Labaša do Zagrebačke postaviti 3 nova rasvjetna tijela“ 

2. „problem ograničenja brzine od 40 km/h od Turčina do Beretinca, zatražiti od 

nadležnih da se poveća brzina.“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio:  

1.„obećao da će pokušati razgovarati sa direktorom HEP-a da se izgradi mreža, općina će 

financirati kupnju rasvjetnih tijela.“ 

2. „cesta je pod ingerencijom ŽUC-a, općina nema pravo dirigirati brzine, jer je za tu brzinu 

dobivena suglasnost od Odjela za promet.“ 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je stavio na usvajanje zapisnik sa 2 sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Sjednici se priključio 11 vijećnik gospodin Ivica Cepanec. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je zapisnik usvojen „jednoglasno“ sa 

11 (jedanaest) glasova „za“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je stavio na usvajanje zapisnik sa 3 sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je iznijela primjedbu na zapisnik u točci 1. stavak 3. „da li 

je bio propisan način obračuna kamate?“ 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je zapisnik sa ovom korekcijom 

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

  

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je predložio dnevni red sa slijedećom dopunom na 

temelju članka 53. Stavak 2. Poslovnika: 

Točka 16. Odluka o poništenju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija 

Točka 17. Odluka o povjeravanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija drugoj jedinici lokalne samouprave 

Točka 18. Članovi odbora zaštite i spašavanja 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći dnevni red sa navedenom dopunom: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2013.g. 

2. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2013.g. 

3. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014.g. 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2014.g. 

5. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. i 2016.g. 

6. Prijedlog Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Ilija 

7. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup  poslovnih prostorija u 

vlasništvu Općine Sveti Ilija 

8. Prijedlog Izmjene Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija 
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9. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2012.g. 

10. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2013.g. 

11. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Sveti Ilija u 2013.g. 

12. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Sveti Ilija u 2014.g. 

13. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija 

14. Prijedlog Plana civilne zaštite Općine Sveti Ilija 

15. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 

Proračuna Općine Sveti Ilija u 2014.g. 

16. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija 

17. Prijedlog Odluke o povjeravanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području Općine Sveti Ilija drugoj jedinici lokalne samouprave 

18. Prijedlog članova stožera zaštite i spašavanja 

 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški stavio je dnevni red na usvajanje.  

 

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

 

 

 

1. Točka 
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2013.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški  je naveo da je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Sveti Ilija za 2013.g., bio 5.12.2013. na sjednici Odbora za financije i proračun, na kojoj su 

bila prisutna 3 člana , 2 su bila „za“ i 1 „uzdržan“.   

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Izmjena i dopuna. 

 

Načelnik općine Marin Bosilj je pojasnio prijedlog Izmjena i dopuna i  naveo: „ da smo 

prihodovnu i rashodovnu stranu morali uskladiti, te se prihodi i rashodi povećavaju na 

6.081.911,68 kn, odnosno za 467.706,65 kn. Do korekcije je došlo na cto 842 primljeni krediti 

za IPARD program koji je odgođen  za 2014.g., 400.000 kn je cash pool i kredit za 

katastarsku izmjeru, izostale su kapitalne pomoći za sufinanciranje gradnje dvorane u 

Beletincu i katastarsku izmjeru. Kod rashoda: uređenje nerazvrstanih cesta, rashodi za plaće 

javnih radova.“  

 

Nakon iznijetog prijedloga Načelnika, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog na raspravu. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je postavila pitanje Načelniku: „da li je izostala kapitalna 

pomoć županijskog proračuna?“ 

 

Načelnik je odgovorio da će se prihodi vidjeti  kod izvršenja proračuna, te da će možda 

županija pomoći u 12.mj. kod realizacije krovne konstrukcije na dvorani u Beletincu, te 

sufinanciranjem dijela katastarske izmjere. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je postavila pitanje Načelniku: „na koje prihode se odnosi 

cto Ostali prihodi“ na stranici 4?“ 
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Načelnik je odgovorio da se radi o prihodima iz državnog proračuna za plaće  javnih  radova. 

 

Vijećnik  Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku: „na koje rashode se odnosi cto Usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja“ na stranici 5?“ 

 

Načelnik je odgovorio da se radi o rashodima koji su objašnjeni u Posebnom dijelu Proračuna 

i to na: održavanje cesta, javne rasvjete, održavanje javne rasvjete, groblja i općinskih 

objekata. 

 

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

na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Sveti Ilija za 2013.g., usvojene sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 

 

2. Točka 

 
Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2013.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da je to dokument koji prati proračun u njemu je 

navedeno kako se moraju trošiti sredstva proračuna. 

 

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

Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2013.g., na 

izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da su Izmjene i dopune Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2013.g.,  usvojene sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri 

glasa (4) „uzdržana“. 

 

3. Točka 

 
Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški  je uvodno naveo da je Prijedlog  Proračuna Općine Sveti 

Ilija za 2014.g., bio 5.12.2013. na sjednici Odbora za financije i proračun, na kojoj su bila prisutna 3 

člana , 2 su bila „za“ i 1 „uzdržan“.   

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Proračuna za 2014.g.. 

 

Načelnik općine Marin Bosilj je pojasnio prijedlog Proračuna za 2014.g., te je naveo da su 

prihodi i rashodi planirani u iznosu od 10.037.137,43 kn i povećani su na prihodovnoj i 

rashodovnoj strani za 1.350.000,00 kn zbog sredstava iz Fonda zaštite okoliša za energetsku 

učinkovitost za sufinanciranje obiteljskih kuća fasada i stolarije, stoga je izvršena promjena na 
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str. 2. Cto 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Fond zaštite okoliša u iznosu od 

1.350.000,00 kn i str. 13. Cto 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih 

objekata- energetska učinkovitost obiteljske kuće u iznosu od 1.687.500,00 kn. 

Planirana su i kreditna zaduženja općine i to:  

779.205,03 kn za IPARD mjera 301, 

400.000,00 kn za cash pool,  

1.239.932,40 kn za katastarsko-geodetsku izmjeru 

Ukupno: 2.419.137,43 kn 

Prihodi poslovanja iznose 7.618.000,00 kn 

Rashodi iznose 9.637.137,43 kn 

Načelnik je također naveo da se svi programi nalaze uz proračun u kojima je detaljno opisano 

trošenje proračunskih sredstava. 

 

Nakon iznijetog prijedloga Načelnika, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog na raspravu. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je postavila pitanje Načelniku: „da li se po prijedlogu 

proračuna za 2014.g. planira manjak u iznosu od 2.419.137,43 kn? 

-navodi da joj je drago da je planirana i izgradnja škole u Svetom Iliji, te da je proračun 

planiran u velikom iznosu , te da će to biti jako lijepo ako se takav i ostvari.“ 

 

Načelnik je pojasnio: „ da će biti minus zbog kreditnog zaduženja, on će se i povećavati u 

2015. i 2016.g., a početkom 2017.g. će se početi smanjivati zbog otplate kredita za 

katastarsku izmjeru općine. Katastarska izmjera iznosi preko 5.000.000,00 kn, kao i da su svi 

bili suglasni za zaduženje, te bi stvarni minus trebao biti samo 400.000,00 kn za cash pool. „ 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je postavila pitanje Načelniku: „ da u članku 13. Odluke o 

izvršavanju proračuna stoji, ukoliko nemamo Odluku o zaduženju od Ministarstva financija, 

ne možemo se zadužiti?“ 

 

Načelnik je odgovorio da se ne možemo zadužiti ukoliko ne dobijemo suglasnost od 

Ministarstva financija. 

  

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku: „u Proračunu su planirana sredstva u 

iznosu od 1.350.000 kn od Fonda za zaštitu, kad će se raspisati natječaj?“ 

 

Načelnik je odgovorio: „novci su u Fondu odobreni još u 6.mjesecu, ali nam Fond još nije 

dostavio ugovor na potpisivanje.“ 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku: „zašto su planirana sredstva u iznosu 

od 200.000 kn za izgradnju škole, ako se ona treba graditi po JPP-u.“ 

 

Načelnik je odgovorio: „da smo planirali navedena sredstva ukoliko bi po kojem drugom 

modelu bila izgradnja škole, npr. iz EU fondova.“ 

 

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

o donošenju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014.g., na izjašnjavanje. 

 

Prijedlog je usvojen sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je  Proračun Općine Sveti Ilija za 

2014.g.,  usvojen sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 

 

4. Točka 

 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2014.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da je to dokument koji prati proračun, te da je  u 

njemu  navedeno kako će se trošiti sredstva proračuna. 

 

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

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2014.g., na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Sveti Ilija u 2014.g.,  usvojene sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 

 

5. Točka 

 
Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. i 2016.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški  je naveo da je Prijedlog  Projekcije Proračuna Općine 

Sveti Ilija za 2015.g. i 2016.g., bio 5.12.2013. na sjednici Odbora za financije i proračun, na kojoj su 

bila prisutna 3 člana, 2 su bila „za“ i 1 „uzdržan“.   

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Projekcije za 2015. i 2016.g. 

 

Načelnik je obrazložio da je to zakonska obaveza, da je teško planirati unaprijed za 2 godine. 

 

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

Projekciji Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. i 2016.g., na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Projekcija Proračuna Općine Sveti 

Ilija za 2015. i 2016.g.,  usvojene sa  sedam (7) glasova „za“ i četiri glasa (4) „uzdržana“. 

 

6. Točka 

 
Prijedlog Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Programa. 

 

Načelnik je obrazložio da je Program ukupnog razvoja Općine Sveti Ilija, izradila tvrtka „Azra“, a 

na temelju sugestija Općine.  U navedenom  Programu je izrađena razvojna strategija općine. 
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Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika o 

Programu ukupnog razvoja Općine  Sveti Ilija , na izjašnjavanje. 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Program ukupnog razvoja Općine 

Sveti Ilija,  usvojen sa  „jednoglasno“ sa jedanaest (11) glasova „za“. 
 

7. točka 

 
Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih 

prostorija u vlasništvu Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da je Odluka usklađena sa zakonskim propisima. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku: „na temelju čega je predložena cijena 

od 18,00 kn po m2, za poslovni i 4,00 kn po m2 za skladišni prostor?“ 

 

Načelnik je odgovorio da cijenu diktira tržište, te da se može predložiti i drugi iznos.“ 

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika  
Odluku o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu 

Općine Sveti Ilija, na izjašnjavanje. 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Odluka o uvjetima i postupku 

natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Sveti Ilija,  usvojen sa  

„jednoglasno“ sa jedanaest (11) glasova „za“. 

 

8. Točka 

 
Prijedlog Izmjene Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da su primanja djelatnika zaposlenih u općini niska, a pogotovo 

grobar- 1 i grobar -2, stoga se predlaže povećanje vrijednost boda za 10% za navedena radna 

mjesta. 

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika  
Izmjene Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija, na izjašnjavanje. 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Izmjena Odluke o određivanju 

koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Sveti Ilija,  usvojen sa  „jednoglasno“ sa jedanaest (11) glasova „za“. 
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9. Točka 
Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 

2012.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da je u Analizi opisano koje je mjere zaštite potrebne izraditi i 

ispraviti. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku: „zašto je u Analizu naveden ŠRK 

„Keder“, a ne NK „Bednja“ ili NK „Obreš“, te zašto nogometni klubovi nemaju nikakvih 

zaduženja?“ 

 

Načelnik je odgovorio da  ŠRK „Keder“ poznaje tokove rijeka i potoka, tako  da su oni 

najbolje upoznati sa tom problematikom.  
 

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

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2012.g., na 

izjašnjavanje. 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2012.g.,  usvojen sa  „jednoglasno“ sa jedanaest 

(11) glasova „za“. 
 

10. Točka 

 
Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 

2013.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da je u Analizi opisano koje je mjere zaštite potrebno izraditi i 

ispraviti,te da su sve aktivnosti koje su bile provedene u 2013.g. ujedno obveze koje moramo 

isplatiti koje su zakonom obvezujuće a to su prema Crvenom križu, Civilnoj zaštiti i 

Vatrogasnoj zajednici Općine. 

 

Vijećnik Robert Puškadija je postavio pitanje Načelniku: "da li VZO dostavlja Izvješće o 

utrošenim sredstvima?“ 

 

Načelnik je odgovorio da će za 2013.g. zatražiti Izvješće, te je naveo da je zadovoljan s radom 

VZO-a, kada je god bilo potrebno uvijek se odazovu na intervenciju, imaju  potrebnu opremu 

i vozila. 
 

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

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2013.g., na 

izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa  deset (10) glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“ glas. 
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Analiza stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2013.g.,  usvojena sa  deset (10) glasova „za“ i 

jedan (1) „uzdržan“ glas. 

 

11. Točka 

 

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Sveti Ilija u 2013.g. 

 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Smjernica. 

 

Načelnik je obrazložio da su Smjernice i točka 9. zajedno što je naložila inspektorica tako da 

je to zakonski određeno.  
 

Budući više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija u 

2013.g.,, na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa  deset (10) glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“ glas. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da su Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija u 2013.g.,  usvojena sa  deset (10) 

glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“ glas. 

 

12. Točka 

 
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Sveti Ilija u 2014.g. 

 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Smjernica. 

 

Načelnik je obrazložio da je u Smjernicama za 2014.g. predloženo što bi trebalo odraditi u 

2014.g., provesti smotre, te upoznati sve sudionike s obvezama.  
 

Budući više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija u 

2014.g.,, na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa  deset (10) glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“ glas. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da su Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija u 2014.g.,  usvojena sa  deset (10) 

glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“ glas. 
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13. Točka 

 
Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija 

 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Plana. 

 

Načelnik je obrazložio da je prijedlog Plana izradila ovlaštena tvrtka  „NW Wind“, te je u tom 

planu točno opisan plan spašavanja u slučaju elementarne nepogode, tko rukovodi i tko 

poziva obveznike.  

 

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

zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija, na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa  deset (10) glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“ glas. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Plan zaštite i spašavanja Općine 

Sveti Ilija ,  usvojen sa  deset (10) glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“ glas. 

 

 

14. Točka 

 
Prijedlog Plana civilne zaštite Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Plana. 

 

Načelnik je obrazložio da je prijedlog Plana izradila ovlaštena tvrtka  „NW Wind“, te je u tom 

planu točno opisan plan civilne zaštite.  

 

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

civilne zaštite Općine Sveti Ilija, na izjašnjavanje. 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Plan  civilne zaštite Općine Sveti 

Ilija,  usvojen „jednoglasno“ sa  jedanaest (11) glasova „za“. 

 

15. Točka 

 
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 

Proračuna Općine Sveti Ilija u 2014.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da je zakonska obveza financiranje političkih stranaka, prijedlog je 

1.000,00 kn po vijećniku, godišnje ukupno 13.000,00 kn za političke stranke koje imaju 

vijećnike u Općinskom vijeću.  
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Budući  nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika  
Odluku o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine 

Sveti Ilija u 2014.g., na izjašnjavanje. 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Odluka o raspodjeli sredstava za 

redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija u 2014.g., ,  usvojena 

„jednoglasno“ sa  jedanaest (11) glasova „za“. 

 

16. točka 

 
Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da je zakonska obveza objaviti natječaj za koncesiju prema Zakonu o 

koncesijama, te prema mišljenju Ministarstva financija moramo poništiti natječaj i raspisati 

novi.  

 

Budući  nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika  
Odluku o poništenju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija, na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa deset (10) glasova „za“, jer je jedna vijećnica trenutno izašla. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Odluka o poništenju Odluke o 

davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 

Općine Sveti Ilija ,  usvojena jednoglasno sa deset (10) glasova „za“. 

 

17. Točka 

 
Prijedlog Odluke o povjeravanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija drugoj jedinici lokalne 

samouprave 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da postoji mogućnost da koncesionar iz susjedne općine može i kod 

nas obavljati dimnjačarske usluge do odabira našeg koncesionara.  

 

Sjednici se priključila i 12 vijećnica Silvija Kaselj. 

 

Budući  nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Načelnika  
Odluku o povjeravanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Općine Sveti Ilija drugoj jedinici lokalne samouprave, na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“. 
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da je Odluka o povjeravanju koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija drugoj 

jedinici lokalne samouprave,  „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“. 

 

 

18. Točka 

 
Prijedlog članova stožera zaštite i spašavanja 

 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Članova. 

 

Načelnik je obrazložio da  umjesto gospodina Marina Mazora u Stožer zaštite i spašavanja  se 

imenuje gospodin Zoran Happ, jer kad smo dostavili Članove stožera Državnoj upravi zaštite 

i spašavanja, nismo znali da je Državna uprava zaštite i spašavanja umjesto gospodina Marina 

Mazora  imenovala gospodina Zorana Happ.  

 

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

članove stožera zaštite i spašavanja, na izjašnjavanje. 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je konstatirao da su za Članove stožera zaštite i 

spašavanja, usvojeni  „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“. 

 

 

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

sjenici. 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški zaželio je vijećnicima i ostalim prisutnima na sjednici, 

te njihovim obiteljima Sretan i radostan Božić, te uspješnu  2014. godinu 

Željama se pridružio i Načelnik općine Marin Bosilj. 

 

 

               Sjednica je završila s radom u 20,15 sati. 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Zdravko Ostroški, dipl.ing. 

  

 

 

 

 

 

      


