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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/14-03-09 

Urbroj: 2186/08-14-01/09 

Sveti Ilija, 18.12.2014. 

 

 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 18.12.2014. 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, 

Ivica Cepanec  i Silvija Kaselj 

Biljana Bojađieva-Žvorc se priključila sjednici kod Pitanja vijećnika 

Milivoj Ptiček se priključio sjednici kod 1. Točke dnevnog reda 

 

 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 odvozom krupnog otpada“ ? 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da su sva domaćinstva dobila po dva bona za odvoz 

smeća i to u proljetnom i jesenskom periodu.  

Načelnik je naveo da u Općini ima 65% domaćinstava kante, a potrebno je imati 85%, prema 

podacima Državnog ureda za reviziju. 

 

Sjednici se priključila vijećnica gospođa Biljana Bojađieva-Žvorc 

 

. 
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Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje Načelniku: 

1. „ kad će se postaviti ogledalo između ulica Vladimira Nazora i A. Šenoe u 

Tomaševcu?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da su komunalni djelatnici dobili nalog za postavu 

ogledala, ali je potrebno dobiti odobrenje od vlasnika ograde da se postavi ogledalo na 

ogradu, problem će se riješiti u roku tjedan ili dva. 

 

Vijećnik Perica Minđek je postavio pitanje Načelniku: 

1. „koja je problematika navedena u pismu koje je načelnik dostavio stanovnicima Ulice 

Tina Ujevića u Svetom Iliji?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da smo dobili prijedlog od Geodetske uprave da se 

korigiraju granice Općine jer Ulica Tina Ujevića nema prilaz iz naše općine, već iz općine 

Beretinec, tako bi stanovnici Tina Ujevića pripali Općini Beretinec, a ulica Beretinšćak lijeva 

strana je naša, a desna od Beretinca, ona bi pripala našoj općini, ali se Općina Beretinec ne 

slaže da Beretinšćak pripadne nama, ali se slažu da se ulica Tina Ujevića priključi Općini 

Beretinec. 

Tako je i na Briški od koje dio pripada Novom Marofu. Tako da od tih korekcija granica neće 

biti ništa. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku: 

1. „što je sa kućicama za autobusno stajalište u Križancu?“ 

  

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da smo tražili 2 kućice od  Županije, Općina Kneginec 

treba pripremiti temelje i temeljnu ploču za kućicu, a kućica je  naša obveza.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa 8. 

sjednice. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je zapisnik usvojen jednoglasno sa 12 

(dvanaest) 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 Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014. sa programima 

2. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. sa programima 

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2015. 

4. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015.,  2016. i 2017. 

 

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

  

Dnevni red je usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova. 
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1. Točka 

 

        Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014. sa programima 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je obrazložio da se stavke na kojima su odstupanja veća 

od 5% prema zakonu o proračunu treba uskladiti. 

Predsjednik je naveo da su sve točke dnevnog reda bile na sjednici Odbora za  financije i 

proračun koja je održana 16. 12. 2014. na kojoj su bila prisutna tri člana, te da su jednoglasno 

usvojene. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014. sa programima. 

 

Načelnik Marin Bosilj je obrazložio da je proračun smanjen na 8.742.600 kn, jer još ne znamo 

da li ćemo dobiti sredstva od Fonda za energetsku učinkovitost za pomoć ljudima za 

energetsku učinkovitost kuća, od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za IPARD program 

Mjera 301, kao i kapitalne pomoći iz državnog proračuna. 

Načelnik je naveo da je to najveći proračun u povijesti općine, te da 4.042.000 kn nije niti 

prikazano u proračunu što se odnosi na Ministarstvo regionalnog razvoja za izgradnju školske 

dvorane u Beletincu u iznosu od 3.218.611 kn i 826.621 kn za projekt katastarske izmjere 

općine što je uplaćeno iz Državne geodetske uprave Zavodu za fotogrametriju, stoga je 

realizacija projekata u našoj općini veća od 12.000.000 kn. 

Do odstupanja na rashodovnoj strani je došlo zbog nezapošljavanja javnih radova. 

 

Sjednici Vijeća priključio se vijećnik gospodin Milivoj Ptiček. 

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za 2014. sa programima  na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen sa osam (8) glasova „za“ i pet (5) „uzdržanih“.  

 

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

Općine Sveti Ilija za 2014. sa programima, usvojene sa osam (8) glasova „za“ i pet (5) 

„uzdržanih“. 

 

 

2. Točka 

 

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. sa programima 
 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je obrazložio da su materijali vezni uz Proračun za 

2015.g. bili uručeni vijećnicima u zakonskom roku, odnosno do 15.11.2014.g. 

Predsjednik je naveo da je Proračun za 2015. sa programima bio na dnevnom redu Odbora za 

financije i proračun na kojem su bila prisutna tri člana, te je jednoglasno usvojen. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. sa programima. 
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Načelnik je obrazložio da se radi o proračunu od 8.444.500 kn. Za Program javnih potreba u 

društvenim djelatnostima za 2015. se planira izdvojiti 1.200.000 kn, za Program gradnje 

objekata se planira utrošiti 3.878.000 kn, te u Razvojne programe općine sa donacijama i 

kapitalnim pomoćima u iznosu od 5.295.000 kn. 

Prihod od poreza na dohodak će biti smanjen zbog porezne politike što će se odraziti na naš 

proračun, jer prihod od poreza je najveća prihodovna strana, dok  prihod od komunalne 

naknade predstavlja svega 4% prihoda.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je pozvao vijećnike da se uključe u raspravu. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je postavila pitanje  u svezi sufinanciranja školskih 

udžbenika, kad će početi izgradnja škole u Svetom Iliji, te kakvo će se to zemljište otkupiti? 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da se radi o nogostupu nastavak Doljan – Tomaševec B. u 

iznosu od 2.000.000 kn 

-školske udžbenike će nabaviti županija 

-izgradnja škole u Svetom Iliji trebala bi se početi graditi 2015. 

-otkupit će se zemljište za poduzetničku zonu u jednom komadu oko 15000 m² 

 

Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje izgradnje kanalizacije. 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da će se graditi kanalizacijska mreža za naselja 

Tomaševec Biškupečki, Križanec, Doljan i Žigrovec, javno izlaganje o aglomeraciji će biti 

23.12., radi se o 24 km dužine, naselje Seketin uključeno jednim manjim dijelom prema 

naselju Žigrovec. 

 

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

Općine Sveti Ilija za 2015. sa programima,  na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen sa osam (8) glasova „za“ i pet (5) „uzdržanih“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Proračun Općine Sveti Ilija za 

2015. sa programima, usvojen sa osam (8) glasova „za“ i pet (5) „uzdržanih“. 

 

 

3. Točka 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2015. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. 

 

Načelnik je obrazložio da se radi o dokumentu koji prati izvršavanje Proračuna za 2015. koji 

je zakonska obaveza, na koji način treba upravljati proračunom. 

  

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

izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015.   na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen sa osam (8) glasova „za“ i pet (5) „uzdržanih“.  
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Sveti Ilija u 2015. usvojena sa osam (8) glasova „za“ i pet (5) „uzdržanih“. 

 

 

4. Točka 

 

Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015.,  2016. i 2017. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja Načelnika općine da iznese 

prijedlog projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015., 2016. i 2017. 

 

Načelnik je obrazložio da se radi o zakonskoj obavezi donošenje projekcije za naredne dvije 

godine. 

  

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

Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015.,  2016. i 2017.  na izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen sa osam (8) glasova „za“ i pet (5) „uzdržanih“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Projekcija Proračuna Općine 

Sveti Ilija za 2015.,  2016. i 2017., usvojena sa osam (8) glasova „za“ i pet (5) „uzdržanih“. 

 

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

sjenici. 

 

Svima prisutnima na sjednici predsjednik Vijeća je uputio  Božićnu  čestitku i zaželio Sretnu i 

uspješnu Novu 2015. Godinu ! 

 

Načelnik se priključio željama. 

 

 

               Sjednica je završila sa radom u 19:20 sati. 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Zdravko Ostroški, dipl.ing. 

  

 

 

 

 

 

      


