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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA SVETI ILIJA  

            Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/22-03/01-08 

URBROJ: 2186-08-03-22-01 

Sveti Ilija, 11.07.2022. godine 

 

Na temelju članka 76. Poslovnika 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 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 11. srpnja 2022. godine u 

prostorijama Centra umirovljenika, vinogradara i gospodarstvenika. 

 

Početak sjednice u 19:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Dean Hrastić, Mladen Golubar, Milivoj Ptiček, Sandro Sokol, Siniša 

Šestak, Ljubomir Šaško, Zdravko Ostroški, Borko Mikić, Andreja Dreven, Biserka Sokol. 

 

IZOSTANAK SA SJEDNICE NAJAVILI: Ivica Cepanec 

IZOSTANAK SA SJEDNICE NISU NAJAVILI: Ljubomir Borović i Mario Posavec-

Lončarić 

 

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

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

upravnog odjela ujedno i zapisničar. 

 

Sjednicom Vijeća predsjedavao je predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić. 

Pozdravio je prisutne vijećnike te ostale nazočne sjednici. 

 

Predsjednik općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić konstatirao je da je od ukupno 13 

(trinaest) vijećnika prisutno 10 (deset) vijećnika te da Općinsko vijeće može pravovaljano 

odlučivati. 

 

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

 

Vijećnik Borko Mikić navodi kako se nedavno dogodila prometna nesreća i apelira da se na 

tom mjestu smiri promet. Navodi da su cijene kućišta za kamere manje od 50.000,00 kuna 
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kako je prošli put bilo rečeno i da su ponude koje je on nabavio između 37.000,00 i 43.000,00 

kuna i da je u tu cijenu uključen PDV, s tim da se nabavi više komada da bi ukupna cijena 

bila još cca 10% niža.  

Vijećnik Mikić također traži da se za slijedeću sjednicu u pisanom obliku pripremi popis 

projekata na koje se Općina prijavljivala, na koje izvore sufinanciranja i u koju svrhu i što je 

od toga realizirano. Također navodi kako je Općina Jalžabet u kojoj on radi prijavljivala 

mnoge projekte za koje je dobila novce, a za neke su potpisani ugovori i napominje kako 

treba iskoristiti priliku jer su izvori financiranja izdašni za različite svrhe. 

 

Načelnik Marin Bosilj odgovara da što se smirivanja prometa tiče da bi se moglo o toj temi 

raspravljati i da se postavlja jedno ključno pitanje,  a to je do kuda je ingerencija Općine, a od 

kuda kreće ingerencija neke druge strane. Navodi kako bi se po toj logici iz proračuna trebalo 

financirati sve i svašta, bilo u ingerenciji Općine ili ne. Navodi da se postavlja pitanje da li bi 

baš Općina trebala ulagati u prometnu infrastrukturu koja je u vlasništvu Županijske uprave 

za ceste (ŽUC), jer kad se radi o ulaganju nerazvrstanih cesta, tada ŽUC i HAC (Hrvatska 

uprava za ceste) neće sudjelovati u ulaganju općinske infrastrukture. Također navodi da nije 

dobro postaviti samo kutije za kamere, jer će se ubrzo shvatiti da se radi samo o kutijama i 

zbog toga treba postaviti i kamere, a dodatno pitanje je njihov broj na toj dionici na kojoj bi 

trebalo smiriti promet. Napominje da se održao sastanak s policijom i ŽUC-om gdje se 

raspravljalo o toj kompleksnoj temi i raspravljalo o uzdignutim plohama (usporivačima) koje 

bi trebale smiriti promet no tu se javlja problem s bukom. Ponovno će se zatražiti sastanak da 

se pokuša riješiti problem od kojeg Općina ne „bježi“ već želi da svatko rješava probleme u 

svojoj ingerenciji. 

Što se tiče prijave projekata, načelnik Bosilj odgovara da će dostaviti u pisanom obliku popis i 

navodi kako mu je drago zbog spomenutih projekata i potpisanih ugovora Općine Jalžabet, no 

isto tako želi skrenuti pozornost na izgradnju osnovne škole u Svetom Iliji u iznosu od cca 

55.000.000,00 kuna što je investicija koju rijetko koja općina može ostvariti. Također navodi 

kako su iznosi sufinanciranja Općine vrlo niski u projektu izgradnje škole i da je mišljenja da 

se treba javljati na natječaje kako bi se ostvarili važni projekti u onom obimu koje to sama 

Općina može financijski realizirati. Napominje kako se Općina s obzirom na stupanj 

razvijenosti nije mogla javiti na sve natječaje. 

Vijećnik Mikić objašnjava kako imaju dobra iskustva s MUP-om vezano uz smirivanje 

prometa na području Općine Jalžabet, te navodi kako ne bi htio raspravljati o lobiranju za 

(ne)izgradnju škole.        

 

Pitanja vijećnika više nije bilo.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća naznačio je da su uz materijale za sjednicu dostavljeni i 

Zapisnik sa 06. sjednice općinskog vijeća održane 28. travnja 2022. godine i  Zapisnik sa 04. 

izvanredne sjednice općinskog vijeća održane 30. lipnja 2022. godine. Izvanredna sjednica je 

održana elektroničkim putem (putem e-maila).  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić pozvao je vijećnike da iznesu svoje primjedbe na 

zapisnik s 06. sjednice općinskog vijeća održane 28. travnja 2022. godine.  
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Primjedbi na zapisnik nije bilo.  

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja Zapisnik sa 06. sjednice općinskog vijeća održane dana 

28. travnja 2022. godine na usvajanje. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Zapisnik sa 06. sjednice 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić pozvao je vijećnike da iznesu svoje primjedbe na 

zapisnik s 04. izvanredne sjednice općinskog vijeća održane 30. lipnja 2022. godine.  

 

Primjedbi na zapisnik nije bilo.  

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja Zapisnik sa 04. izvanredne sjednice općinskog vijeća 

održane dana 30. lipnja 2022.  na usvajanje. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Zapisnik sa 04. izvanredne 

sjednice općinskog vijeća usvojen „jednoglasno“ sa 10 (deset) glasova  „ZA“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić je naznačio da je dnevni red dostavljen uz poziv i 

materijale za sjednicu. 

D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine sa Programima 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveti Ilija za 2021. godinu 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 

2022. godinu 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika za 

razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 

5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija za 2022. godinu 

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova 

održavanja javne rasvjete na području Općine Sveti Ilija 

7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova 

održavanja javnih površina na području Općine Sveti Ilija. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pitao je vijećnike imaju li prijedloga za izmjenu ili dopunu 

dnevnog reda. 

Prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda nije bilo.  

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić stavio je prijedlog dnevnog reda na izjašnjavanje. 

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

1. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine sa Programima 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić poziva predlagatelja, općinskog 

načelnika gospodina Marina Bosilja da iznese prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. 

godine sa Programima. 

 

Općinski načelnik gospodin Marin Bosilj navodi da je u izvršenju proračuna u prihodu i 

rashodu rekordni proračun od postojanja općine. Ukupni prihodi su 22.393.665,50 kn, a 

rashodi su 23.845.202,13 kuna, što na kraju iznosi manjak od 1.777.053,62 kuna. U planu 

razvojnih programa ističe tri stvari, a to su dječji vrtić, škola i aglomeracija. Ističe da u je toku 

2021. godine veći dio obveza za školu plaćen, dok je za ovu godinu ostalo još cca 400.000,00 

kuna za platiti. Napominje da se financira bez kreditnog zaduženja s obzirom da je došlo do 

povećanog prihoda s i to s 400.000,00 kuna na gotovo 1.200.000,00 kuna i da Općina još nije  

zaprimila prihod od Agencije za plaćanje u poljoprivredi u iznosu od 3.750.000,00 kuna kao 

ni sredstva Ministarstva regionalnog razvoja. Navodi da je ukupno u razvojne programe 

uloženo gotovo 15.500.000,00 kuna. Kroz Program građenja komunalne infrastrukture 

ukupno je uloženo 2.868.500,00 kuna i to na: nerazvrstane ceste, javne zelene površine, 

građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu, groblja i odvodnju oborinskih voda. 

Nadalje ističe da se ulaganje nastavilo u području programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima gdje je investirano gotovo 2.400.000,00 kuna i to u program športa, odgoja i 

naobrazbe, kulture, socijalnu skrb, zaštitu i spašavanje te razvoj civilnog društva. U program 

održavanja komunalne infrastrukture ukupno je investirano 1.246.000,00 kuna, a najviše je 

utrošeno u održavanje nerazvrstanih cesta što je detaljno prikazano. Načelnik napominje kako 

je proračun kroz prihod i rashod najveći, minus je relativno veliki, no nada se da će dobiti do 

kraja godine zaostala sredstva od Agencije i Ministarstva kako bi se taj minus smanjio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić zahvaljuje općinskom načelniku gospodinu 

Marinu Bosilju i otvara raspravu. 

 

Pitanja vijećnika nije bilo.  

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić zaključuje raspravu. 

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

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. 

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

 

2. Točka 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveti Ilija za 2021. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić poziva predlagatelja, općinskog 

načelnika gospodina Marina Bosilja da iznese Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 

poslovanja Općine Sveti Ilija za 2021. godinu.  
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Općinski načelnik gospodin Marin Bosilj navodi da se radi tehničkoj odluci koja treba 

usvojena sukladno zakonu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić zahvaljuje općinskom načelniku gospodinu 

Marinu Bosilju i otvara raspravu.  

Pitanja vijećnika nije bilo.  

Predsjednik općinskog vijeća Dean Hrastić zaključuje raspravu. 

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

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Prijedlog Odluke o raspodjeli 

rezultata poslovanja Općine Sveti Ilija za 2021. godinu usvojena jednoglasno sa 10 (deset) 

glasova „ZA“. 

 

3. Točka 

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju  

Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić poziva predlagatelja, općinskog 

načelnika gospodina Marina Bosilja da iznese Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. godinu. 

 

Načelnik ističe da se mijenja sadržaj u Članku 5. Odluke o izvršavanju proračuna iz razloga 

jer je novootvoreni vrtić proračunski korisnik općine, što do sada nije bio slučaj. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić zahvaljuje općinskom načelniku gospodinu 

Marinu Bosilju i otvara raspravu.  

Pitanja vijećnika nije bilo. Predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu. 

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

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna 

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

10 (deset) glasova „ZA“. 

 

 

4. Točka 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu  

načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić poziva predlagatelja, općinskog 

načelnika gospodina Marina Bosilja da iznese Polugodišnji izvještaja o radu načelnika za 

razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine. 
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Načelnik iznosi slijedeće: 

• Tekuće poslovanje Općine (planiranje, izvještavanje prema ministarstvima, 

agencijama, županiji i sl., komunal, financije, socijala, udruge, JUO, građani) 

• Priprema odluka za sjednice Općinskog vijeća 

• Provođenje odluka usvojenih od strane Općinskog vijeća 

• Rad sa strankama 

• Priprema projektne dokumentacije 

• Aktivnosti vezane uz rješavanje pitanja ošasne imovine (raspisivanje javnog natječaj 

putem kojeg je prodana obiteljska kuća u Doljanu i Beletincu te oranice i šuma) 

• Ministarstvo kulture i medija – prijava na poziv za predlaganje programa javnih 

potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu za programe zaštite na 

nepokretnim kulturnim dobrima – Projektna dokumentacija za obnovu crkve svetog 

Ilije Proroka u Svetom Iliji  

• Ministarstvo turizma i sporta – Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog 

zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini -  Rekonstrukcija građevine 

sportsko – rekreacijske namjene   

• Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Prijava projekta na javni 

poziv: „Priprema projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne 

transformacije i zelene tranzicije“ 

• Potpisan sporazum o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa 

prihvatljivog za financiranje iz europskih fondova na području Općina Sveti Ilija, 

Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec  

• Na natječaj Lag-a „Sjeverozapad“ – Natječaj za tip operacije 7.4. prijavljen je projekt 

„Rekonstrukcija ograde mjesnog groblja u Beletincu“ i za to je ostvarena potpora u 

iznosu od 291.767,18 kuna 

• Na raspisane natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

Program podrške regionalnom razvoju i Program održivog razvoja lokalne zajednice 

Općina Sveti Ilija nije bila prihvatljiv prijavitelj s obzirom na skupinu razvijenosti 

• Na javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije koji je raspisan od strane 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavljen je projekt Integrirane 

sunčane elektrane – Sunčana elektrana društveni dom Doljan – Općina Sveti Ilija 

može zbog skupine razvijenosti ostvariti potporu od 40% 

• Na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja 

komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini koji 

je raspisan od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 

imovine prijavljen je projekt „Modernizacija sustava javne rasvjete na području 
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Općine Sveti Ilija“, a Općina Sveti Ilija zbog skupine razvijenosti može ostvariti 

potporu od najviše 30% 

• Sudjelovanje na tehničkom pregledu 13.04.2022. godine vezanom za dobivanje 

uporabne dozvole nove zgrade osnovne škole u Svetom Iliji – 22.04.2022. godine 

izdana Uporabna dozvola koja je postala pravomoćna 25.04.2022. godine 

• 29.04.2022. godine održana je koordinacija vezana za uvođenje opremača i stručnog 

nadzora u početak opremanja nove osnovne škole u Svetom Iliji  

• Pokrenut postupak za osnivanje Turističke zajednice „Varaždinski bregi“ sa Općinom 

Gornji Kneginec, Općinom Beretinec i Općinom Vidovec 

• Potpisan ugovor o sufinanciranju dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda – Sustav 

odvodnje naselja Sveti Ilija  

• Nastavljeno sufinanciranje projekta Aglomeracije, prijavljeni nedostaci Varkomu 

• Sklopljeni ugovori o dodjeli financijskih sredstva za financiranje programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge  

• Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja u javnom radu zaposlena 1 

osoba na 6 mjeseci i ostvarena potpora  

• Završeni radovi I. faze izgradnje društvenoga doma u Tomaševcu Biškupečkom 

• U suradnji sa HEP-om izvršena zamjena stupova u Vinogradskoj ulici u Svetom Iliji  

• U suradnji sa Gradskim društvom Crvenog Križa Varaždin izvršena prijava projekta 

„Zaželi – faza 3“ 

• Pokrenut postupak za izradu projektne dokumentacije proširenja mjesnog groblja u 

Žigrovcu  

• Pokrenut postupak namjere (Župa svetog Ilije Proroka i župa Svih Svetih) i izrade 

procjembenog elaborata za okup zemljišta UPU Sveti Ilija 

• Sufinanciranje škole plivanja OŠ „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija, OŠ „Beletinec“ i Dječji 

vrtić „Gumbek“  

• Sufinanciranje maturalnih putovanja učenicima slabijeg imovinskog stanja OŠ 

„Vladimir Nazor“ Sveti Ilija i OŠ „Beletinec“  

• Financiranje školske kuhinje djeci slabijeg imovinskog stanja  

• Nagrade učenicima generacije OŠ „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija i OŠ „Beletinec“ 

• Nagrade učenicima osnovnih, srednjih škola i studentima za postignuća  
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• 13. Tjedan smijeha Kerekesh Teatra – predstava „Ja, trudnica“ – 8. ožujka 2022. 

godine – Dvorana OŠ „Beletinec“  

• 15. Glumački festival u Krapini i po Zagorju – predstava „Šund naš svagdašnji“ – 4. 

svibnja 2022. godine – Dvorana OŠ „Beletinec“  

• 29. lipnja 2022. godine – 5 godinu za redom „petica“ iz proračunske 

transparentnosti – Institut za javne financije 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić zahvaljuje općinskom načelniku gospodinu 

Marinu Bosilju i otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Sokol se javlja za raspravu. Postavlja pitanje o kojem se sportskom objektu 

radi kod prijave na natječaj. 

Načelnik Marin Bosilj odgovara da se radi o prijavi NK „Bednja“ Beletinec, no nažalost 

Općina nije dobila sredstva, a samo su tri projekta u županiji dobila sredstva. Navodi kako su 

svi financijsko veliki projekti bili odbijen. 

Pitanja vijećnika više nije bilo. Predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu. 

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

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. 

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

 

 

5. Točka 

 

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija za 2022. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić poziva izvjestitelja, predsjednika 

Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Zdravka Ostroški da iznese Prijedlog Odluke o 

dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija za 2022. godinu. 

 

Predsjednik Povjerenstva Zdravko Ostroški navodi kako je natječaj raspisan 24. svibnja 2022. 

godine u tjednom listu „Varaždinske vjesti“ i na općinskim stranicama, te da je rok za dostavu 

prijedloga bio 10 dana. Dostavljeni su prijedlozi Općine Sveti Ilija, te je nakon razmatranja 

prijedloga Povjerenstvo jednoglasno prihvatilo prijedloge i to: 

- Tri (3) prijedloga za dodjelu zahvalnice Općine Sveti Ilija i  

- Jedan (1) prijedlog za dodjelu nagrade Općine Sveti Ilija.  

 

Nagrada Općine Sveti Ilija dodijelila bi se Damiru Matijeviću za unaprijeđenje gospodarstva 

u zemlji i svijetu. 

Zahvalnice bi se dodijelile:  
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- Udruzi žena Općine Sveti Ilija - selo Doljan za doprinos unapređenja tradicijske i 

kulturne baštine i jačanje ugleda Općine u zemlji 

- Emilu Šanjeku za ostvarene sportske rezultate i jačanje ugleda Općine u zemlji i 

svijetu 

- Ivanu Domisloviću – postumni za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i 

međunarodne suradnje i jačanju ugleda Općine u zemlji i svijetu. 

 

Predsjednik općinskog vijeća Dean Hrastić zahvaljuje predsjedniku Povjerenstva za dodjelu 

javnih priznanja Zdravku Ostroški i otvara raspravu. 

Pitanja vijećnika nije bilo. Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu. 

 

Prijedlog Odluke o dodjeli zahvalnice udruzi žena Općine Sveti Ilija – selo Doljan usvojena je 

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

Prijedlog Odluke o dodjeli zahvalnice Emilu Šanjeku usvojena je „jednoglasno“ sa 10 (deset) 

glasova „ZA“. 

Prijedlog Odluke o dodjeli zahvalnice Ivanu Domisloviću (postumno) usvojena je 

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

Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Damiru Matijeviću usvojena je „jednoglasno“ sa 10 

(deset) glasova „ZA“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih 

priznanja Općine Sveti Ilija za 2022. godinu usvojena „jednoglasno“ sa 10 (deset) glasova 

„ZA“. 

 

6. Točka 

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova održavanja 

javne rasvjete na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić poziva izvjestitelja, općinskog načelnika 

gospodina Marina Bosilja da iznese Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Sveti Ilija. 

 

Načelnik Marin Bosilj navodi da se odluka donosi za jednu godinu i da je prema raspisanom 

natječaju jedini i najpovoljniji ponuditelj bila tvrtka Tomel j.d.o.o. koja je bila isporučitelj 

usluge prethodne četiri godine.  

 

Predsjednik općinskog vijeća Dean Hrastić zahvaljuje načelniku Marinu Bosilju na izlaganju i 

otvara raspravu. 

Pitanja vijećnika nije bilo. Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu. 

 

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

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Prijedlog Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području 

Općine Sveti Ilija usvojena „jednoglasno“ sa 10 (deset) glasova „ZA“. 
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7. Točka 

 

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova održavanja 

javnih površina na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić poziva predlagatelja, općinskog 

načelnika gospodina Marina Bosilja da iznese Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za obavljanje poslova održavanja javnih površina na području Općine Sveti Ilija. 

 

Načelnik Marin Bosilj navodi da je prema raspisanom natječaju jedini i najpovoljniji 

ponuditelj bio obrt Brazda koja je bila isporučitelj usluge prethodne četiri godine kao i 

isporučitelj usluge održavanja javne rasvjete. Napominje kako su cijene nešto veće u odnosu 

na ranije godine, ali s obzirom na situaciju u svijetu i na tržištu to nije neobično. Načelnik još 

ukazuje da bi u odluci trebalo istaknuti adresu ponuditelja.  

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić zahvaljuje općinskom načelniku Marinu Bosilju i 

otvara raspravu. 

 

Pitanja vijećnika nije bilo. Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Prijedlog Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova održavanja javnih površina na području 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić je zahvalio vijećnicima na sudjelovanju.  

 

Sjednica je završila s radom u 19:50 sati. 

 

 


