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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA SVETI ILIJA  

            Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/21-03/01-05 

URBROJ: 2186-08-03-21-01 

Beletinec, 16.12.2021. godine 

 

Na temelju članka 76. Poslovnik a Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21) sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

s 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 16. prosinca 2021. godine u 

prostorijama društvenog doma u Beletincu, Ulica Stjepana Radića 19. 

 

Početak sjednice u 19:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Mladen Golubar, Ivica Cepanec, Milivoj Ptiček, Sandro Sokol, 

Siniša Šestak, Zdravko Ostroški, Ljubomir Šaško, Borko Mikić, Biserka Sokol i Ljubomir 

Borović. 

 

IZOSTANAK SA SJEDNICE NAJAVILI: Dean Hrastić i Andreja Dreven 

IZOSTANAK SA SJEDNICE NISU NAJAVILI: Mario Posavec Lončarić 

 

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: gospodin Marin Bosilj – općinski načelnik,  gospodin 

Ivan Kuharić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ,gospođa Liljana Jurak službenica 

Jedinstvenog upravnog odjela gospođa Kristina Huđek – službenica Jedinstvenog upravnog 

odjela ujedno i zapisničar. 

 

Sjednicom Vijeća predsjedavao je prvi potpredsjednik  gospodin Siniša Šestak. Pozdravio je 

prisutne vijećnike te ostale nazočne sjednici. 

Konstatirao je da je od ukupno 13 vijećnika prisutno 10 vijećnika, te da Općinsko vijeće može 

pravovaljano odlučivati. 

 

 

Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća, sjednica počinje pitanjima vijećnika. 

Gospodin Ljubomir Borović postavio je pitanje vezano uz rasvjetu na željezničkoj stanici u 

Doljanu jer je rečeno da to rješava općina i drugo pitanje bilo je vezano uz rubnjake koji se 

nalaze u Zavrtnoj ulici u Doljanu. 
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Načelnik gospodin Marin Bosilj odgovara da taj dio rasvjete HEP nema evidentiran u imovini 

javne rasvjete a nemaju ni Hrvatske željeznice, dogovoreno je da će se riješiti kad će se 

rješavati stanica, a što se tiče rubnjaka u Zavrtnoj ulici nemamo saznanja da bi to općinski 

stroj istovarivao i zamolio pročelnika da se to provjeri. 

Sljedeće pitanje postavlja gospodin Borko Mikić, a pitanje je vezano uz autobusnu stanicu u 

Doljanu, da li je ona u funkciji ili nije. 

 

Načelnik odgovara da smatra da je autobusna stanica u funkciji koliko ima saznanja od 

ravnatelja, ali da ovisi koliko je vozači autobusa koriste.  

Gospodin Borko Mikić nadovezao se pitanjem o usporavanju prometa na toj cesti. 

Načelnik odgovara da je prije mjesec dana imao sastanak sa predstavnicima policije i ŽUC-a i 

odgovorio da su oni skloni video nadzoru ali da kutija bez kamere stoji 50.000,00 kn, a 

kamera 400.000,00 kn, a policija te novce nema, pa bi se pokušalo preko zaklade Sveti 

Mihovil da se sufinanciraju kamere, a općina bi sufinancirala kutije. 

Sljedeće pitanje postavlja gospođa Biserka Sokol, a vezano je uz postavljanje klupe za 

invalide na groblju u Žigrovcu. 

Načelnik odgovara da će klupicu riješiti u proljeće. 

 

Pitanja vijećnika više nije bilo. 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak naznačio je da su uz materijale za sjednicu 

dostavljeni i Zapisnici sa prve izvanredne sjednice koja je održana elektronski 30.09.2021. 

godine  i treće sjednice vijeća održane 30.08.2021. godine. 

Potpredsjednik Siniša Šestak stavio je Zapisnik sa prve elektronske sjednice  na usvajanje . 

Gospodin Siniša Šestak konstatirao je  da je Zapisnik sa prve elektronske sjednice usvojen sa 

10 (deset) glasova  „ZA“. 

Potpredsjednik gospodin Siniša Šestak stavlja na usvajanje i Zapisnik sa treće sjednice 

Općinskog vijeća te konstatira da je Zapisnik usvojen sa 10 (Deset) glasova „ZA“ 

 

Potpredsjednik  Siniša Šestak je naznačio da je dnevni red dostavljen uz poziv i materijale za 

sjednicu. 

 

D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti 

Ilija za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. – 

31.12,2021. i projekcijama za 2022. – 2023. godinu sa Programima 

3. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. godinu s Programima i projekcijama 

za 2023. i 2024. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. godinu 

5. Prijedlog Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe s tvrtkom CENOZA PROMET 

d.o.o 
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6. Prijedlog Odluke o preuzimanju obveza obavljanja upravno-pravnih, 

administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova te poslova tehničkog 

održavanja u ustanovi Dječji vrtić „Gumbek“ 

7. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne 

usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih 

iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije 

kućanstva na području Općine Sveti Ilija 

8. Prijedlog Odluke o visini naknade i drugim pravima lokalnog dužnosnika Općine 

Sveti Ilija 

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija 

10. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu 

11. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti 

Ilija 

12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

iz Proračuna Općine Sveti Ilija u 2022. godini 

13. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba za sustav Civilne zaštite Općine Sveti 

Ilija 

 

Gospodin Siniša Šestak stavio je prijedlog dnevnog reda na izjašnjavanje. 

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

 

1. Točka 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti 

Ilija za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. 

 

Potpredsjednik Siniša Šestak poziva, izvjestitelja načelnika Općine Sveti Ilija gospodina 

Marina Bosilja da izvijesti. 

Načelnik Marin Bosilj zahvaljuje gospodinu Šestaku i napominje da je sukladno zakonskoj 

obavezi potrebno dva puta godišnje usvajati izvršenje Proračuna i da je ovo za prvih šest 

mjeseci. Napominje da je ovo godina velikih investicija i da u velikoj mjeri ovisimo o 

računima, datumu izdavanja istih i kojem se vremenskom periodu knjiže. Prihodi u prvih šest 

mjeseci iznosili su 13.842 089,78 kn, prenijeti manjak iz 2020. godine iznosio je 325.516,99 

kn i ukupni rashodi su bili 14.777.715,67 kn, a minus je bio 1.261.142,88 kn. Načelnik 

napominje da realno gledano minus nije tako velik bez obzira na investicije jer je minus vezan 

uz izdanu situaciju za vrtić koja je izdana u sedmom mjesecu za šesti, a morala se knjižiti na 

rashode za šesti mjesec. Načelnik smatra da je ova godina bila teška i da će sljedeća biti još 

teža, ali da su to godine koje obilježavaju povijesni projekti kao što je škola u iznosu od 55 

milijuna kuna, aglomeracija 26 milijuna kuna, vrtić 14 milijuna kuna i katastarska izmjera za 

koju još uvijek dobivamo situacije za plaćanje. Za našu općinu je dobro što ona sudjeluje u 

sufinanciranju sa malim postocima, za školu 5%, vrtić smo kroz agenciju i fond financirali sa 

preko 11 milijuna, a ukupna vrijednost je 14 milijuna što je veliki postotak, a isto je učinjeno i 

sa aglomeracijom i katastarskom izmjerom. Sa 30.06. smo imali većinom izvršene sve 

obaveza, a tako je nastavljeno i dalje. 

 

Potpredsjednik vijeća  Siniša Šestak zahvaljuje načelniku  gospodinu Marinu Bosilju i  otvara 

raspravu. 
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Pitanja vijećnika nije bilo i potpredsjednik Siniša Šestak zaključuje raspravu i stavlja 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 

01.01.2021. do 30.06.2021.  na usvajanje. 

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 

01.01.2021. do 30.06.2021. prihvaćen je jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“.  

 

 

2. Točka 

Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. i 

projekcijama za 2022. – 2023. g. sa Programima. 

 

Potpredsjednik vijeća  Siniša Šestak pozvao je načelnika gospodina Marina Bosilja da 

izvijesti. 

Načelnik predlaže da se ovim izmjenama i dopunama Proračuna umjesto 33.110.500,00 kn 

proračun balansira na 27.314.833,01 kuna u sveukupnim prihodima i primicima i u ukupnim 

rashodima. Objašnjava da je došlo do pada prihoda na temelju poreza i prireza i to zbog 

odluke vlade za povratom poreza osobama mlađim od 30 godina, a to iznosi oko 1.200.000,00 

kuna i to je na prihodovnoj strani prikazano. Načelnik naglašava da su uz proračun priložena 

objašnjenja u kojima je opisan cijeli proračun. Istaknuo je da se kroz program rebalansa i 

programe vidi da su osim povijesnih projekata započeti i financirani drugi projekti kojima se 

unapređuje komunalna i društvena infrastruktura i društveni život zajednice. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća gospodin Siniša Šestak zahvaljuje načelniku na pojašnjenju i 

izlaganju i  otvara raspravu.  

Pitanja vijećnika nije bilo i potpredsjednik općinskog vijeća Siniša Šestak zaključuje raspravu 

i stavlja Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-

31.12.2021. i projekcijama za 2022. i 2023. god. sa programima na usvajanje. 

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

Potpredsjednik Općinskog vijeća Siniša Šestak konstatira da je Izmjena i dopuna proračuna 

Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. – 31.12. 2021. i projekcijama za 2022.-2023. sa 

Programima  usvojena jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 
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3. Točka 

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. godinu sa Programima i projekcijama za 

2023. i 2024. godinu 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Siniša Šestak zamolio je načelnika Marina Bosilja da 

izvijesti o prijedlogu Proračuna. 

Načelnik je naglasio da je predloženi proračun velik u odnosu na naš izvorni prihod i da 

vjeruje da ćemo tijekom 2022. godine dobiti refundaciju troškova za vrtić u iznosu od 7 

milijuna kuna što je jedna od glavnih stvari koja utječe na prihodovnu stranu.  

Načelnik predlaže da ukupni Proračun za 2022. godinu iznosi 25.232.100,00 kuna te opširno 

objasnio Prijedlog Proračuna sa planiranim prihodima koje bi općina trebala ostvariti  kao i 

rashode te projekte koje općina planira ostvariti. 

 

Potpredsjednik vijeća Siniša Šestak zahvalio je načelniku na opširnom izlaganju i dodao da je 

odbor za financije koji je održan prije dva dana jednoglasno usvojio Prijedlog Proračuna i 

otvorio raspravu.  

Vijećnik Borko Mikić postavlja pitanje što je općina do sad prijavila i na što se odnose 

sredstva planirana za gospodarsku zonu, u kojoj je fazi optički Internet, te kakvi su planovi sa 

LED rasvjetom. 

Načelnik odgovara da što se tiče gospodarske zone ona je komunalno neopremljena i nije na 

tom položaju kao što su zone susjednih općina, a sredstva su planirana za slučaj ako se ukaže 

kakav natječaj. Što se tiče optičkog interneta u fazi smo završetka glavnog projekta i trebali bi 

dobiti građevinsku dozvolu, surađujemo s tvrtkom Infrastruktura d.o.o. međutim možda bi išli 

u suradnju sa općinama Beretinec, Kneginec i Jalžabet pa preko Programa širokopojasnog 

interneta to riješili sa Hrvatskim telekomom. Što se tiče LED rasvjete imamo napravljen 

projekt za cijelu općinu i ako bi fond raspisao natječaj općina bi se javila na natječaj. Po 

pitanju vezanom uz NPO (Nacionalni plan oporavka) vlada je usvojila nacrt prijedloga za 

sjeverne županije koje budemo pratili i prijavili.  

Vijećnica Biserka Sokol želi obavijestiti vijećnike da je pitanje vezano je uz isplate božićnica 

umirovljenicima  postavila i na Odboru za financije i da  je načelnik dao obrazloženje da to 

ove godine nije moguće s obzirom na projekte, ali da ukoliko će biti prilike da se sljedeće 

godine rebalansom proračuna to riješi. 

Načelnik se nadovezuje i odgovara da je to nešto o čemu treba razmisliti te da je to program 

socijale, program pomoći i da ako idemo na sve umirovljenike u iznosu od 200 kuna postavlja 

se pitanje koliko ćemo time podići standard umirovljenika jer je teško postaviti dohodovni 

cenzus, a tim sredstvima mogli bi realizirati neke druge projekte. 

Pitanja vijećnika više nije bilo i potpredsjednik gospodin Siniša Šestak zaključuje raspravu i 

stavlja prijedlog Proračuna na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 
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Gospodin Siniša Šestak konstatira da je Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. 

godinu sa Programima i projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen jednoglasno sa 10 

(deset) glasova „ZA“. 

 

4. Točka 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. godinu 

 

Gospodin Siniša Šestak poziva načelnika da izvijesti. 

Načelnik navodi da je to tehnički dokument koji ide uz Proračun, ali se posebno usvaja te se 

radi o Odluci o izvršenju proračuna. 

 

Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Odluke  na raspravu. 

Pitanja vijećnika nije bilo i predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. godinu na izjašnjavanje. 

 

Prijedlog Odluke  je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“.  

Potpredsjednik Općinskog vijeća Siniša Šestak konstatira da je Prijedlog Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. godinu usvojen jednoglasno sa 10 

(deset) glasova „ZA“. 

 

 

5. Točka 

Prijedlog Odluke o sklapanju izvan sudske nagodbe s tvrtkom CENOZA PROMET d.o.o. 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak poziva načelnika da izvijesti. 

Načelnik objašnjava da se radi o cesti u Doljanu koja je devastirana prilikom sanacije klizišta 

od strane Hrvatskih željeznica, nažalost procedura je duga i sada smo u fazi da ćemo sudskim 

putem i tražiti da nam se to plati, međutim tvrtka CENOZA PROMET d.o.o. kao izvođač 

radova predlaže izvansudsku nagodbu isplatu u iznosu od 100.375,00 kuna koliko iznosi 

visina štete prema nalazu i mišljenju vještaka te da više nemamo potraživanja prema njima. 

Potpredsjednik vijeća Siniša Šestak stavlja prijedlog Odluke na raspravu. 

Pitanja vijećnika nije bilo i gospodin Siniša Šestak stavlja Prijedlog Odluke o sklapanju 

izvansudske nagodbe s tvrtkom CENOZA PROMET d.o.o. na izjašnjavanje. 

 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“ 

 

Gospodin Siniša Šestak konstatira da je Prijedlog Odluke o sklapanju izvansudske 

nagodbe s tvrtkom CENOZA PROMET d.o.o. usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova 

„ZA“. 
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6. Točka 

Prijedlog Odluke za preuzimanje obveza obavljanja upravno-pravnih, administrativnih, 

financijsko-računovodstvenih poslova te poslova tehničkog održavanja u ustanovi Dječji 

vrtić „Gumbek“ 

 

Potpredsjednik  Siniša Šestak poziva načelnika gospodina Marina Bosilja da izvijesti. 

Načelnik naglašava da je već prilikom donošenja prijašnjih odluka i akata vezano uz vrtić bila 

ideja da se uz pomoć općinskih zaposlenika i sa manjim brojem djelatnika na određenim 

poslovima u vrtiću održi ekonomska cijena u iznosu od 1.600,00 kn i da bi na taj način vrtić 

bio rentabilan. Navodi kako na taj broj djece imamo zaposlenu jednu kuharicu i na toliku 

kvadraturu jednu spremačicu, da se nije zapošljavalo u računovodstvu jer će taj dio obavljati 

službenica na općini. Navodi kako bi se na taj način ostvarile uštede u vrtiću, a samim time 

održala cijena vrtića. 

Gospodin Siniša Šestak zahvaljuje načelniku i otvara raspravu. 

 

Pitanja vijećnika nije bilo i potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak stavlja Prijedlog 

Odluke o preuzimanju obveza obavljanja upravno-pravnih, administrativnih, financijsko-

računovodstvenih poslova te poslova tehničkog održavanja u ustanovi Dječji vrtić „Gumbek“ 

na izjašnjavanje. 

 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

Potpredsjednik vijeća Siniša Šestak konstatira da je Prijedlog Odluke o preuzimanju 

obveza obavljanja upravno-pravnih, administrativnih, financijsko-računovodstvenih 

poslova te poslova tehničkog održavanja u ustanovi Dječji vrtić „Gumbek“ usvojen 

jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“ 

 

 

7. Točka 

Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge 

koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog 

komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstva na području 

Općine Sveti Ilija 

 

 

Gospodin Siniša Šestak poziva načelnika Marina Bosilja da izvijesti. 

Načelnik ističe da se radi o Odluci kojom bi općina preuzela obvezu plaćanja odvoza za dvije 

skupine, a to su djeca do 2 godine i ljudi koji iz zdravstvenih razloga trebaju koristiti pelene. 

Odvoz bi obavljala tvrtka Čistoća d.o.o. 

Gospodin Siniša Šestak zahvaljuje načelniku i otvara raspravu. 

 

Gospoda Sokol postavlja pitanje tko će plaćati odvoz - općina ili korisnik? 

Načelnik odgovara da odvoz plaća općina i da je to posebna kanta u koju se odvaja. 
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Pitanja vijećnika više nije bilo i gospodin Siniša Šestak stavlja Prijedlog Odluke o kriterijima 

za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno 

prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 

03 01) za korisnike iz kategorije kućanstva na području Općine Sveti Ilija na izjašnjavanje. 

 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak konstatira da je Prijedlog Odluke o 

kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na 

odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog 

otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstva na području Općine Sveti 

Ilija usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

 

8. Točka 

Prijedlog Odluke o visini naknade i drugim pravima lokalnog dužnosnika Općine Sveti Ilija 

 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak poziva načelnika da izvijesti o prijedlogu 

Odluke. 

Načelnik izvještava da nakon lokalnih izbora održanih u svibnju više nema zamjenika 

načelnika, a u postojećoj odluci je određena visina naknade načelniku i zamjeniku načelnika 

pa se naknade za zamjenika načelnika više neće biti, a ujedno predlaže da se i umanji 

koeficijent za načelnika u odnosu na ranije. 

 

Gospodin Siniša Šestak zahvaljuje načelniku i otvara raspravu. 

 

Pitanja vijećnika nije bilo i potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak stavlja Prijedlog 

odluke o visini naknade i drugim pravima lokalnog dužnosnika Općine Sveti Ilija na 

izjašnjavanje. 

 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak utvrđuje da je Prijedlog odluke o visini 

naknade i drugim pravima lokalnog dužnosnika Općine Sveti Ilija usvojen jednoglasno 

10 (deset) glasova „ZA“. 

 

 

9. Točka 

Prijedlog Izmjene i dopune odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika 

i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija 

 

Potpredsjednik vijeća Siniša Šestak poziva načelnika da izvijesti. 
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Načelnik objašnjava da je došlo do povećanja plaća javnih i državnih službenika i da on 

predlaže s obzirom na marljivost i savjesnost u radu općinskih zaposlenika povećaju 

koeficijenti u odnosu na dosadašnje. Smatra da oni svojim radom i zalaganjem to zaslužuju i 

predlaže da koeficijenti budu takvi kakvi su napisani u prijedlogu. 

Potpredsjednik vijeća Siniša Šestak zahvaljuje načelniku i otvara raspravu. 

 

Vijećnica Sokol postavlja pitanje koliko je to povećanje u masi plaća? 

Načelnik odgovara da je povećanje od 7 do maksimalno 10 posto. 

 

Pitanja vijećnika više nije bilo i potpredsjednik vijeća Siniša Šestak stavlja Prijedlog izmjene i 

dopune Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija na izjašnjavanje. 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak utvrđuje da je Izmjena i dopuna Odluke o 

određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Sveti Ilija usvojena jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

 

10. Točka 

Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak poziva načelnika da izvijesti o prijedlogu 

Odluke. 

Načelnik objašnjava da svake godine od strane ministarstva postoje upiti što je poduzeto za 

osobe s posebnim potrebama pa je potrebno uskladiti članke o komunalnom redu tako da se u 

Članku 1. Odluke o komunalnom redu Općine Sveti Ilija dodaje stavak 2. 

Potpredsjednik vijeća zahvaljuje načelniku i otvara raspravu. 

Pitanja vijećnika nije bilo i potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak stavlja Prijedlog 

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu na izjašnjavanje. 

 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak utvrđuje da je Izmjena i dopuna Odluke o 

komunalnom redu usvojena jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

 

11. Točka 

Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak poziva načelnika da izvijesti. 

Načelnik objašnjava da je općina naslijedila nekretnine od svojih mještana koji nisu imali 

nasljednike, a bili su u sustavu socijalne skrbi. Općina je krenula u prodaju tih nekretnina pa  
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predlaže izmjenu i dopunu postojeće Odluke vezane uz prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Sveti Ilija. Mijenja se članak 1. točka II. i članak 2. stavak 2. 

Potpredsjednik vijeća Siniša Šestak zahvaljuje načelniku i otvara raspravu. 

 

Pitanja vijećnika nije bilo i potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak stavlja Prijedlog 

Izmjene i dopune Odluke o prodaji nekretnina na području Općine Sveti Ilija na izjašnjavanje. 

 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno 10 (Deset) glasova „ZA“. 

 

Potpredsjednik vijeća Siniša Šestak utvrđuje da su Izmjene i dopune Odluke o prodaji 

nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija usvojena jednoglasno sa 10 (deset) glasova 

„ZA“. 

 

12. Točka 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 

Proračuna Općine Sveti Ilija u 2022. godini 

 

 

 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak poziva načelnika da izvijesti o prijedlogu 

Odluke.  

Načelnik ističe da se radi o odluci kojom se uređuje način i uvjeti redovitog financiranja 

političkih stranaka, a od prošle godine su zakonski određeni iznosi koji se moraju osigurati po 

vijećniku i 10 posto za podzastupljeni spol. Po vijećniku je u proračunu općine Sveti Ilija 

osigurano 2.000,00 kuna po vijećniku stoga će: HDZ dobiti 16.000,00 kuna, HSS 4.000,00 

kuna, Narodna stranka – Reformisti 4.200,00 kuna i SDP 2.200,00 kuna. 

Sredstva su osigurana u proračunu Općine Sveti Ilija. 

 

Potpredsjednik vijeća zahvaljuje načelniku i otvara raspravu. 

Pitanja vijećnika nije bilo i potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak stavlja Prijedlog 

Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Opčine 

Sveti Ilija na izjašnjavanja. 

 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

 

Potpredsjednik vijeća  Siniša Šestak utvrđuje da je Odluka o raspodjeli sredstava za 

redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija usvojena 

jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 
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13.Točka 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine 

Sveti Ilija 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak poziva načelnika da izvijesti. 

Načelnik ističe da se tu radi o zakonskoj obvezi gdje moramo odrediti pravne osobe koje su 

od značaja za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija. Pravne osobe su navedene u članku 1., 

a u članku 3. u koju svrhu su imenovane. Točka je naknadno uvrštena u dnevni red jer je 

suglasnost MUP-a i Ravnateljstva Civilne zaštite stigla dan ranije, a nakon dostavljene 

suglasnosti treba usvojiti vijeće. 

Potpredsjednik vijeća Siniša Šestak otvara raspravu po točki 13. 

Pitanja vijećnika nije bilo i potpredsjednik vijeća  Siniša Šestak stavlja Prijedlog Odluke o 

određivanju pravnih osoba obučenih za sustav Civilne zaštite Općine Sveti Ilija na 

izjašnjavanje. 

Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“. 

Potpredsjednik vijeća gospodin Siniša Šestak utvrđuje da je Odluka o određivanju pravnih 

osoba obučenih za Sustav Civilne zaštite Općine sveti Ilija usvojena jednoglasno sa 10 

(deset) glasova „ZA“. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Siniša Šestak je zahvalio vijećnicima na sudjelovanju i 

strpljenju. 

Načelnik Marin Bosilj zahvaljuje vijećnicima na jednoglasnoj podršci za Proračun za 2022. 

godinu koja će biti zahtjevna i izazovna  i svima je zaželio SRETAN  I BLAGOSLOVLJEN 

BOŽIĆ te uspješnu i zdravu NOVU 2022. GODINU. 

Prvi potpredsjednik vijeća Siniša Šestak također svim vijećnicima i njihovim obiteljima želi 

sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu Novu 2022. godinu. 

  

Sjednica je završila s radom u 20:45 sati. 

  

 


