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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/14-03-06 

Urbroj: 2186/08-14-01/06 

Sveti Ilija, 16.05.2014. 

 

 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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 16.05.2014. godine u prostorijama 

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

 Početak sjednice u 20,00 sati. 

  

 NAZOČNI VIJEĆNICI: Milivoj Ptiček, Mladen Golubar, Zdravko Ostroški, 

Davorka Sokol, Robert Puškadija, Perica Minđek, Neven Huđek, Zdravko Pačko, Biljana 

Bojađieva-Žvorc i Ivica Cepanec 

 

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO:  

IZOSTANAK NAJAVILA: 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 10, te postoji  kvorum za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

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

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio 2  pitanja Načelniku:  

1. „zašto se odustalo od postavljanja autobusne kućice u Križancu kod „Rasadnika?“ 

2. „gdje se stalo sa radovima na bio-pročistaču u Svetom Iliji?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio:  

1. „autobusna kućica je bila namijenjena za postaviti u Vinogradskoj ulici u Svetom 

Iliji, te da će iduća biti namijenjena za naselje Križanec i Tomaševec, zajedno sa 

Općinom Kneginec, na zemljištu Općine Kneginec. Općina Sv. Ilija će platiti postolje 

za postavljanje kućice.“ 
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2. „sva prava i obveze za bio-pročistač prenijete su na tvrtku „Varkom“, uskoro se 

očekuje tehnički pregled pročistača, problem je „Croma“ koja ispušta sol koja 

onečišćuje taj pročistač.“ 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je naveo da su biljke bile posađene, ali su uginule. 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je tvrtka „Coning“ koja je bila izvođač radova 

otišla u stečaj, stoga radovi  nisu završeni. 

 

Vijećnik Ivica Cepanec je postavio slijedeća dva pitanja :  

1.  trebalo bi postaviti prometno ogledalo na izlazu iz  Ulice Vida Sokola na Ulicu 

Matije Gupca u Seketinu i to što hitnije, 

2.  te je postavio pitanje načelniku „da li će se završiti asfaltiranje Ulice Matije 

Gupca u Seketinu?“  

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio:  

1. „ ogledalo će biti postavljeno u ulici Vida Sokola.“ 

2. „završetak radova u Ulici Matije Gupca sigurno neće biti moguće u ovoj godini  

jer nema financijskih sredstava.“ 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je stavio na usvajanje zapisnik sa 5. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je zapisnik usvojen  sa 9 (devet) 

glasova „za“ i 1 (jedan) „uzdržan“.. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je obrazložio da je  dostavljena izmjena uz točku 6 

dnevnog reda. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je obrazložio da je  dnevni red poslan uz poziv, te je 

pitao vijećnike da li imaju dopunu dnevnog reda. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je iznijela prijedlog za dopunu dnevnog reda, a sukladno 

ostavci i aktiviranju mandata vijećnika i to sa točkama:  

 

6. Prijedlog Odluke  o izboru  članice Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća 

Općine Sveti Ilija 

7. Prijedlog Odluke o izboru  članice Odbora za financije i proračun 

8. Prijedlog Odluke o izboru članice i predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda, 

te je predložila da dosadašnje točke 6 i 7. postanu 9. i 10. točka dnevnog reda.  

 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći dnevni red : 

 

 

 

 



 3 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva  

2. Prijedlog  Rješenja o izboru članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

3. Svečana prisega članova Općinskog vijeća  

4. Prijedlog Odluke o izboru članice Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća 

Općine Sveti Ilija 

5. Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti  

6. Prijedlog Odluke  o izboru članice Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća 

Općine Sveti Ilija 

7. Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za financije i proračun 

8. Prijedlog Odluke o izboru članice i predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 

9.  Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija  za 2013.g. sa 

programima 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničkih zona u Tomaševcu Biškupečkom i 

Svetom Iliji 
 

 

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

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je predložio stanku od 5 minuta za dogovor  vijećnika o 

imenovanju članova Odbora. 

 

 

1. Točka 

 

Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 

 

Izvjestitelj je predsjednica Mandatnog povjerenstva Biljana Bojađieva-Žvorc , navela je da je 

danas održana sjednica Mandatnog povjerenstva na kojoj je bilo izvješće o aktiviranju i 

ostavci mandata. 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Biljana Bojađieva-Žvorc je izvjestila vijeće o 

aktiviranju i ostavci mandata: 

„Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija na sjednici održanoj dana 

16.05.2014. godine utvrdilo je da član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti, 

temeljem aktiviranja mandata koji je stavljen u mirovanje 07.06.2013.g., osmog dana od dana 

dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela, a prema članku 79. Stavak 7. Zakona o 

lokalnim izborima. 

 

Slijedom navedenog, vijećnica JASNA BLAGUS aktivira svoj mandat općinske vijećnice 

Općine Sveti Ilija.  

 

Zbog osobnih razloga, dosadašnja vijećnica DALIBORKA SITAR podnijela je ostavku na 

dužnost članice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija. 
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Temeljem članka 80. stavak  1. Točka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, 

broj 144/12), vijećnici DALIBORKI SITAR prestaje mandat s danom 16.05.2014.  

 

Zbog ostavke vijećnice DALIBORKE SITAR, sukladno Zakonu o lokalnim izborima, s 

kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice koja je  i predlagatelj liste, Hrvatska 

demokratska zajednica određuje novu vijećnicu ANU DOMISLOVIĆ. 

 

Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je određivanje nove vijećnice i aktiviranje mandata,  

provedeno u skladu sa Zakonom, te predlaže da se novoj članici ANI DOMISLOVIĆ, koju je 

odredila Hrvatska demokratska zajednica, danas verificira mandat i aktivira mandat članice  

JASNE BLAGUS koji  je bio  u mirovanju. 

 

 Mandatno povjerenstvo predlaže da se verificiraju mandati vijećnicama: 

JASNI BLAGUS i 

ANI DOMISLOVIĆ 

 

Verifikacijom mandata, i  nakon položene svečane prisege, vijećnice počinju ostvarivati sva 

prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom Općine Sveti Ilija, te Poslovnikom Općinskog 

vijeća Općine Sveti Ilija. 

 

Mandatno povjerenstvo predlaže Vijeću da usvoji ovo Izvješće.  

 

Ppredsjednik Vijeća stavlja Izvješće na izjašnjavanje. 

Izvješće je usvojeno  „jednoglasno“ sa deset (10) glasova „za“ . 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Izvješće Mandatnog povjerenstva, 

usvojeno „jednoglasno“ sa deset (10)  glasova „za“ . 

 

 

2. Točka 

 

Prijedlog  Rješenja o izboru članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagatelja predsjednicu Mandatnog 

povjerenstva  da iznese prijedlog rješenja. 

 

Izvjestitelj je predsjednica Mandatnog povjerenstva Biljana Bojađieva-Žvorc i predlaže 

Općinskom vijeću da razriješi dužnosti vijećnicu Daliborku Sitar, zbog ostavke mandata, a 

sukladno Zakonu, HDZ koja je predlagatelj liste, određuje novu vijećnicu Anu Domislović iz 

Svetog Ilije, Školska 20. 

 

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

povjerenstva, na izjašnjavanje. 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Rješenje o izboru članova 

Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija,  usvojeno „jednoglasno“ sa deset (10) glasova „za“. 
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  zahvalio dosadašnjim vijećnicima na suradnji, a 

novim vijećnicama je zaželio uspjeh u radu. 

 

3. Točka 

 

Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški je pozvao nove vijećnice da ustanu i izreknu svečanu 

prisegu i istu potpišu.  

 

4. Točka 

 

Prijedlog Odluke o izboru članice Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća 

Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagatelja predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje gospođu Davorku Sokol da iznese prijedlog odluke Odbora. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Davorka Sokol je iznijela prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje koji predlaže da se umjesto vijećnice Daliborke Sitar kojoj je prestala 

dužnost članice Mandatnog povjerenstva imenuje Ana Domislović.  

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora za izbor 

i imenovanje,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o izboru članice 

Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, usvojena „jednoglasno“ sa 

dvanaest (12) glasova „za“. 

 

 

5. Točka 

 

Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagatelja predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje Davorku Sokol da iznese prijedlog odluke Odbora. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Davorka Sokol je iznijela prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje koji predlaže da se umjesto vijećnice Daliborke Sitar kojoj je prestala 

dužnost članice Odbora za društvene djelatnosti imenuje Ana Domislović.  

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora za izbor 

i imenovanje,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o izboru članice Odbora 

za društvene djelatnosti, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“. 
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6. Točka 

 

Prijedlog Odluke  o izboru članice Odbora za izbor i imenovanje Općinskog 

vijeća Općine Sveti Ilija 

 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagatelja predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje Davorku Sokol da iznese prijedlog odluke Odbora. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Davorka Sokol je iznijela prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje koji predlaže da se umjesto vijećnika Jurice Juriša kojem je prestala 

dužnost člana Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

imenuje Jasnu Blagus.  

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora za izbor 

i imenovanje,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o izboru članice Odbora 

za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, usvojena „jednoglasno“ sa 

dvanaest (12) glasova „za“. 

 

7. Točka 

 

Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za financije i proračun 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagatelja predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje Davorku Sokol da iznese prijedlog odluke Odbora. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Davorka Sokol je iznijela prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje koji predlaže da se umjesto vijećnika Jurice Juriša kojem je prestala 

dužnost člana Odbora za financije i proračun, imenuje Biljana Bojađieva-Žvorc.  

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora za izbor 

i imenovanje,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o izboru članice Odbora 

za financije i proračun, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“. 
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8. Točka 

 

Prijedlog Odluke o izboru članice i predsjednika Povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda 

 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagatelja predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje Davorku Sokol da iznese prijedlog odluke Odbora. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Davorka Sokol je iznijela prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje koji predlaže da se umjesto vijećnika Jurice Juriša kojem je prestala 

dužnost predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda , imenuje 

Biljana Bojađieva-Žvorc, a za predsjednika Povjerenstva imenuje Mladen Golubar.  

 

Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora za izbor 

i imenovanje,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o izboru članice i 

predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, usvojena 

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

 

 

 

 

9. Točka 

 

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija  za 2013.g. sa 

programima 

 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški poziva predlagatelja  Načelnika općine da iznese 

prijedlog godišnjeg obračuna za 2013.g. 

 

Načelnik je obrazložio godišnji obračun za 2013.g. i naveo da prihodi iznose 4.625.982,34 kn, 

rashodi iznose 5.194.761,66 kn, te je ostvaren manjak u iznosu od 859.773,09 kn. Iz 2012.g. 

se prenosi manjak od 290.993,77 kn. Prihodi su ostvareni sa 80,35%, izostala je pomoć iz 

državnog proračuna u iznosu od 500.000 kn i od županije također od 500.000 kn, te je to 

jedan od glavnih razloga zbog kojeg je došlo do manjka u proračunu. Svi ostali prihodi su 

ostvareni na razini planiranih, rashodi su pratili izmjene i dopune proračuna. Programi su 

sastavni dio godišnjeg obračuna i u njima je prikazano na koje stavke su se trošila financijska 

sredstva. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je postavila pitanje zašto su rashodi cto 3632 razdvojeni 

na stranicama 22 i 24, na stranici 22. iznose 63.986,35 kn , a na stranici 24. iznose  

220.365,48 kn i 101.526,29 kn zašto nisu objedinjeni?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je tako riješeno programski, te da ćemo kontaktirati 

programera da nam te stavke objedini. 
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Budući nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog  Načelnika,  na 

izjašnjavanje.  

 

Prijedlog je usvojen sa sedam (7) glasova „za“, četiri (4) „uzdržana“ i jedan (1) glas „protiv“.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Godišnji obračun Proračuna 

Općine Sveti Ilija  za 2013.g. sa programima, usvojen sa sedam (7) glasova „za“, četiri (4) 

„uzdržana“ i jedan (1) glas „protiv“.  

 

10. Točka 

 

Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničkih zona u Tomaševcu Biškupečkom i 

Svetom Iliji 
 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagatelja  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da u Prostornom planu općine postoje dvije poduzetničke zone i to 

prva u Tomaševcu Biškupečkom, a druga u Svetom Iliji. U Tomaševcu zona nije komunalno 

opremljena niti su otkupljena sva zemljišta. 

 

Vijećnik Robert Puškadija je postavio pitanje, ako se otkupi 50% parcela, da li se onda može 

ozakoniti Poduzetnička zona ili moraju biti otkupljene sve parcele pa će tek tada zadovoljavati 

sve kapacitete za osnivanje Poduzetničke zone. 

 

Načelnik Marin Bosilj je iznio da ministarstvo financira sa 30 do 40% za opremanje 

komunalnom infrastrukturom, a općina mora sama otkupiti zemljište.  

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je postavila pitanje da li su to sve poljoprivredne čestice? 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da su sve čestice  poljoprivredno zemljište. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je predložio da bi općina sama ponudila cijenu vlasnicima zemljišta. 

 

Vijećnica Jasna Blagus je predložila da naša općina usporedi cijenu sa općinom Kneginec. 

 

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

na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o  osnivanju 

Poduzetničkih zona u Tomaševcu Biškupečkom i Svetom Iliji, usvojena „jednoglasno“ sa  

dvanaest (12) glasova „za“. 
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški zahvalio je vijećnicima na suradnji, strpljenju i odazivu 

sjenici. 

 

 

               Sjednica je završila sa radom u 21:45 sati. 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Zdravko Ostroški, dipl.ing. 

  

 

 

 

 

 

      


