
                       

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI ILIJA  

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/19-03/01-16 

URBROJ: 2186/08-19-01 

Sveti Ilija, 19.09.2019. 

 

PREDMET: Izvod iz zapisnika 

 

Dana 19.09.2019. godine u 20:00 sati održana je 16. (šesnaesta) sjednica Općinskog 

vijeća Općine Sveti Ilija. Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Ostroški je nakon 

prebrojavanja vijećnika utvrdio da ima kvorum jer je na sjednici prisustvovalo 10 (deset) od 13 

(trinaest) vijećnika.  

 

 Ostali prisutni:  

1. Marin Bosilj - načelnik Općine Sveti Ilija, 

2. Ivan Kuharić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

3. Liljana Jurak – voditelj poslova financija i računovodstva  

4. Ivana Košćak – viši referent i zapisničar 

Za sjednicu je bio predložen sljedeći dnevni red: 

 
1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 

razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. 
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2019. do 

31.12.2019. godine sa programima 
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prodaju rovokopača TEREX 860SX, registarske 

oznake VŽ 796GT 
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu komunalnog stroja (rovokopača) za 

održavanje javnih površina na području Općine Sveti Ilija 
5. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticaja za uređenje 

nekretnina na području Općine Sveti Ilija 
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada 

Varaždina 
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zahtjeva Općine Martijanec o povjeravanju koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec  

 

Dnevni red je usvojen  „jednoglasno“ sa 10 (deset) glasova „ZA“ . 

 

Glasovanje je obavljeno dizanjem ruku. 

 

Ad.1.). Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 

razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. usvojen je jednoglasno s 10 (deset) glasova „ZA“. 

 



Ad.2.) I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2019. do 

31.12.2019 godine sa programima usvojena je jednoglasno s 10 (deset) glasova „ZA“. 

Ad.3.) Odluka o davanju suglasnosti za prodaju rovokopača TEREX 860SX, registarske 

oznake VŽ 796 GT usvojena je jednoglasno s 10 (deset) glasova „ZA“. 

Ad.4.) Odluka o davanju suglasnosti za nabavu komunalnog stroja (rovokopača) za 

održavanje javnih površina na području Općine Sveti Ilija usvojena je jednoglasno s 10 

(deset) glasova „ZA“. 

Ad.5.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina 

na području Općine Sveti Ilija usvojena je jednoglasno s 10 (deset) glasova „ZA“. 

Ad.6.) Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada 

Varaždina usvojena je jednoglasno s 10 (deset) glasova „ZA“. 

Ad.7.) Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Martijanec o povjeravanju koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martijenac usvojena je jednoglasno s 

10 (deset) glasova „ZA“. 

 

 

Sjednica je završila u 21:00 sati.  

 

      Predsjednik Općinskog vijeća 

 Zdravko Ostroški, dipl. ing. 


