
 1 

REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/15-03-10 

Urbroj: 2186/08-15-01/10 

Sveti Ilija, 18.03.2015. 

 

 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 18.03.2015. godine u 

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

 Početak sjednice u 18,00 sati. 

  

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

Puškadija, Ana Domislović, Jasna Blagus, Perica Minđek, Neven Huđek, Zdravko Pačko, 

Biljana Bojađieva Žvorc i Milivoj Ptiček 

 

Ivica Cepanec  se priključio sjednici kod 1. točke dnevnog reda 

 

 IZOSTANAK NAJAVILA VIJEĆNICA: 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 11, te postoji  kvorum za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

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

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku:  

1. „ što je sa postavljanjem nadstrešnice u Križancu“ ? 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je poslan dopis 16.03.2015. Varaždinskoj agenciji za 

marketing i promidžbu d.o.o. gospođi Španić. 

 

Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje Načelniku: 

1. „što je sa putom kod „Lagus-a“ koji se nalazi u Općini G. Kneginec?“ 
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Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je dobio usmeno obećanje načelnika Općine G. 

Kneginec da će se riješiti ta problematika, a sad je došla odluka Općinskog vijeća Općine G. 

Kneginec da je taj put od posebnog interesa za Općinu G. Kneginec i da se ne slažu da taj put 

pripadne našoj Općini.  

Načelnik je još naveo da po novim kartama granica općina prolazi kroz 3 dvorišta mještana iz 

općine G. Kneginec, tako da ima još vremena za rješavanje problematike puta „Lagus“.  

 

Vijećnik Perica Minđek je uputio apel da se sanira ulica Ivana Stankusa u Svetom Iliji. 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da će se napraviti popis svih ulica koje treba sanirati, te će 

se iste sanirati. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa 9. 

sjednice. 

 

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 Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014.g., sa programima 

2. Izvještaj o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g. 

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

Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015.g. 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Sveti Ilija za 2014.g. 

5. Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2015.g. 

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti 

Ilija 

7. Prijedlog Odluke o povjeravanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija drugoj JLS 

8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih 

rudina na području Općine Sveti Ilija 

9. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Sveti Ilija 

10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole 

njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama 

11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija 

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

gospodarenja otpadom na području Varaždinske županije 
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14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Varaždinske 

županije 

15. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Sveti Ilija za razdoblje 2015.-

2020.g. 

16. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Odluke o izmjenama i dopunama 

prostornog plana Općine Sveti Ilija 

 

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

  

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

 

1. Točka 

 

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014.g., sa programima 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je obrazložio da smo naknadno poslali ispravak prvih 7 

stranica Izvršenja proračuna jer nam je program povukao pogrešno stanje  izvršenja prethodne 

godine. 

  

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014.g., sa programima. 

 

Načelnik Marin Bosilj je obrazložio da je realizacija gotovo identična sa rebalansom 

proračuna i iznosi 8.306.292,41 kn i da u proračunu nisu evidentirani projekti: izgradnja 

dvorane u Beletincu u iznosu od 3,5 milijuna kn. koje je financiralo ministarstvo, 1,0 milijun 

kuna za geodetsko-katastarsku izmjeru koju financira DGU, te nema ni projekata koje izvode 

HEP i Varkom. 

Načelnik je i pojasnio izvršenje svih popratnih programa koji idu uz izvršenje proračuna. 

 

Sjednici se priključio dvanaesti (12.) vijećnik Ivica Cepanec. 

 

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

obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014.g., sa programima, na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen sa sedam (7) glasova „za“ i pet (5) „uzdržanih“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je  Godišnji obračun Proračuna 

Općine Sveti Ilija za 2014.g., sa programima, usvojen sa sedam (7) glasova „za“ i pet (5) 

„uzdržanih“. 

 

 

2. Točka 

 

Izvještaj o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva  Načelnika općine da iznese Izvještaj o radu za 

razdoblje srpanj – prosinac 2014.g. 

 

Načelnik je iznio izvještaj: 
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- Pitanje granica, javno izlaganje katastarske izmjere upućeno sudu i katastru 

- Drugi krug energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, općina je isplatila u cijelosti 

ljudima 

- Dvorana u Beletincu, objekt nije u funkciji za održavanje nastave 

- Izgradnja škole u Svetom Iliji, postoji mogućnost izgradnje područne škole u 

Beretincu 

- Završetak legalizacije sve je legalizirano osim doma u Seketinu 

- Zamjena svjetiljki 

- Aglomeracija 

- Produženje vodovodne mreže u Korenjaku 

- Suradnja s DNV iz Slovačke 

- Prijava elementarne nepogode 

- Sanacija krovišta, izmjena prozora na opć. zgradi 

- Postavljanje autobusnih kućica 

- Seketin- dječje igralište u Slugovinama 

- Revizija kanti za smeće 

- Ažuriranje obveznika komunalne naknade i vikend kuća 

- Novčane pomoći za socijalno ugroženim obiteljima 

- Stipendije 

- Natječaj za dimnjačarsku službu 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc je uputila pitanje načelniku: 

1. Zašto je CEI produžio rok za raspisivanje natječaja za izgradnju škole u Svetom 

Iliji?“, moli načelnika da pojasni  

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da pročelnik nikad nije niti pitao kako napreduju radovi na  

dvorani u Beletincu, te je rekao da će poslati upit CEI-u. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje načelniku da mu samo usmeno odgovori ako 

nešto zna o izgradnji škole u Beretincu? 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je u prijašnjoj odluci o mreži škole Varaždinske 

županije stajao članak 4.a u kojem je stajalo da postoji  mogućnost gradnje područne škole u 

Beretincu. 

 

Vijećnik Neven Huđek je postavio pitanje Načelniku: 

1. „na koje se sve škole odnosi ovo prolongiranje prema dopisu od CEI-a?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da se to odnosi na sve škole jer je sve u paketu. 

 

Budući da više  nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja Izvještaj o radu 

načelnika, na izjašnjavanje.  

 

Izvještaj je usvojen sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) „uzdržana“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je  Izvještaj o radu načelnika za 

razdoblje srpanj-prosinac 2014.g ., usvojen sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) „uzdržana“.  
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3. Točka 

 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015.g. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 

Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015.g. 

 

Načelnik je obrazložio da odluka prati proračun za 2015.g. prema broju vijećnika. 

  

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

raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti 

Ilija za 2015.g.,   na izjašnjavanje.  

 

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

 

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

redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015.g., 

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

 

4. Točka 

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Sveti Ilija za 2014.g. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Sveti Ilija za 2014.g. 

 

Načelnik je obrazložio da se radi o zakonskoj obavezi donošenje analize stanja. 

  

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

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

2014.g.,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Zaključak o prihvaćanju Analize 

stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2014.g., usvojen 

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

 

 

5. Točka 

 

Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2015.g. 
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Sveti Ilija za 2015.g. 

 

Načelnik je obrazložio da se radi o zakonskoj obavezi donošenje Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc je postavila pitanje: 

1. „gdje se nalaze skloništa u našoj općini?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da su skloništa nalaze u društvenim domovima i školama. 

  

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

donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Sveti Ilija za 2015.g.,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Zaključak o donošenju 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti 

Ilija za 2015.g., usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

6. točka 

 

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine 

Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija. 

 

Načelnik je predložio da se koncesija dodjeli tvrtki „Dimnjačarstvo Valjak“ d.o.o., Črešnjevo, 

Školska 11, a cjenici se nalaze u prilogu ponude. 

 

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

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija,  na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) „uzdržana.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području Općine Sveti Ilija, usvojena sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) 

„uzdržana.  

 

7. Točka 

 

Prijedlog Odluke o povjeravanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija drugoj JLS 
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o  povjeravanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija drugoj JLS . 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da je koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova bila 

dana Općini Gornji Kneginec u kojoj je bio koncesionar Crleni“. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je iznio da dimnjačar uopće nije dolazio i nije ostavio nikakvu 

ceduljicu kad će pregledati dimnjak. 

 

Vijećnik Ivica Cepanec se priključio raspravi i iznio da je dimnjačar u 11. Mjesecu u Seketinu 

ostavljao ceduljice domaćinstvima gdje nikog nije bilo da doma u koje će iduće vrijeme doći, 

te da je dolazio i poslije podne. 

 

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

povjeravanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Općine Sveti Ilija drugoj JLS,  na izjašnjavanje. 

  

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o povjeravanju koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti 

Ilija drugoj JLS,  usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

8. točka 

 

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 

poljoprivrednih rudina na području Općine Sveti Ilija 

 

 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina 

na području Općine Sveti Ilija. 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da se treba regulirati održavanje poljoprivrednih površina, 

da općina bude uređenija, jer je velik broj parcela zapušten. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je iznio da je zakonska obveza zapošljavanje komunalnog redara. 

 

Načelnik Marin Bosilj se slaže sa konstatacijom da bi trebali zaposliti komunalnog redara, a 

za sada JUO šalje opomenu vlasniku parcele. 

 

Vijećnica Jasna Blagus je uputila na koji način sad to funkcionira. 

 

Načelnik Marin Bosilj je objasnio da ljudi nazovu u općinu i daju podatke o vlasniku 

zapuštene parcele, a JUO šalje opomenu, iako većina čestica ne glasi na stvarne vlasnike, ali 

ćemo nakon katastarske izmjere imati 98% točne podatke o vlasnicima parcela. 
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Budući više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke o   

agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine 

Sveti Ilija,  na izjašnjavanje. 

  

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o agrotehničkim 

mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Sveti 

Ilija,  usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

 

9. Točka 

 

Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Sveti Ilija 

 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Sveti Ilija. 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da će početi aglomeracija na području općine i u nju ulaze 

naselja Tomaševec B.,  Križanec, Doljan, Žigrovec. 

 

Vijećnik Neven Huđek je postavio pitanje načelniku: 

1. „što je sa biopročistaćem u Svetom Iliji?“ 

 

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

odvodnji otpadnih voda na području Općine Sveti Ilija,  na izjašnjavanje. 

  

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o odvodnji otpadnih 

voda na području Općine Sveti Ilija,,  usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova 

„za“.  

 

10. Točka 

 

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole 

njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova 

razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama. 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da je zakonska obveza općine zbrinjavanje pasa. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je predložio da se riječ „porod“ zamijeni sa riječju 

„okot“. 
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Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje načelniku: 

1. Tko je dužan ukloniti stradalog psa?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je svaki odvoz i eutanazija psa općinu stoji 500,00 kn. 

 

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

uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima 

i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,  

na izjašnjavanje, sa izmjenom umjesto „porod“ u „okot“, na izjašnjavanje. 

  

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

 

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

držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu 

držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,  

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

 

11. Točka 

 

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija. 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da bi se od 2016.g. uručivala ta priznanja. 

 

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

dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija,. na izjašnjavanje. 

  

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o  dodjeli javnih 

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

 

12. Točka 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da  se smanjuje cijena plaćanja komunalne naknade u 

uslužnim i poslovnim subjektima. 

 

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

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, 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  izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,  usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) 

glasova „za“.  

 

13. Točka 

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

gospodarenja otpadom na području Varaždinske županije 

 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja 

otpadom na području Varaždinske županije. 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da je prema Izvješću Državnog ureda za reviziju naša 

općina imala samo 65% domaćinstva koji imaju kante za smeće. JUO je uputio obavijesti 

domaćinstvima koje nemaju kante i pojasnio da samačka i staračka domaćinstva imaju 

smanjene cijene odvoza smeća.  

 

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

prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području 

Varaždinske županije, na izjašnjavanje. 

  

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Varaždinske 

županije, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“.  

 

14. Točka 

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području 

Varaždinske županije 

 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i 

ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Varaždinske županije . 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da općina ima dvije poduzetničke zone i to u Svetom Iliji i 

Tomaševcu Biškupečkom, te da je u njima zaposleno oko 70 ljudi u obje zone, ali iz naše 

općine svega 7 ljudi. Općina u svojem vlasništvu ima 1,5 ha zemljišta. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc  je pojasnila da investitori gledaju da li je gospodarska 

zona opremljena infrastrukturom. 

 

Načelnik Marin Bosilj je rekao da općina prije treba otkupiti zemljište , jer vlasnici parcela 

traže ogromne cijene za kvadrat zemljišta koje općina nije mogućnosti za otkupiti.  
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Budući  više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka 

o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i 

razvoj poduzetničkih zona na području Varaždinske županije, na izjašnjavanje. 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 

poduzetničkih zona na području Varaždinske županije, usvojena „jednoglasno“ sa 

dvanaest (12) glasova „za“.  

 

15. točka 

 

Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Sveti Ilija za razdoblje 2015.-

2020.g. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Sveti Ilija za razdoblje 2015.-2020.g. 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da općina ima izrađen PUR koji je donijet 2013.g., te da su 

to dva dokumenta najbitnija za razvoj općine i moli sve da se uključe u izradu plana strategije.  

 

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

Strategije razvoja Općine Sveti Ilija za razdoblje 2015.-2020.g., na izjašnjavanje. 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o izradi Strategije 

razvoja Općine Sveti Ilija za razdoblje 2015.-2020.g , usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest 

(12) glasova „za“.  

 

16. Točka 

 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Odluke o izmjenama i dopunama 

prostornog plana Općine Sveti Ilija 

 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke o  pokretanju postupka izrade Odluke o izmjenama i dopunama prostornog 

plana Općine Sveti Ilija. 

 

Načelnik Marin Bosilj je pojasnio da katastarska izmjera ide prema planu i tako sa svim 

dokumentima ćemo imati sve planove za uključivanje u investicije, na  izjašnjavanje. 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o   pokretanju postupka 

izrade Odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana Općine Sveti Ilija, usvojena 

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

  

 

 

 

 

 

      


