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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/14-03-05 

Urbroj: 2186/08-14-01/05 

Sveti Ilija, 19.02.2014. 

 

 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 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 19.02.2014. godine u prostorijama 

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

 Početak sjednice u 18,30 sati. 

  

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

Davorka Sokol, Robert Puškadija, Daliborka Sitar, Perica Minđek, Neven Huđek, Zdravko 

Pačko, Biljana Bojađieva-Žvorc, Silvija Kaselj i Ivica Cepanec 

 

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Jurica Juriša 

 

 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 12, te postoji  kvorum za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

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

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc  postavila 2 pitanja Načelniku: 

 „da li će biti kupljena još koja frejza za čišćenje snijega?“ 

 „zašto je bila tako loše očišćena Školska ulica u Svetom Iliji?“  

 

Načelnik Marin Bosilj je pozdravio sve prisutne i odgovorio: 

 „frejza za čišćenje snijega je dobra za čišćenje gdje nije snijeg smrznuti, problem je 

bilo čišćenje kad je padala ledena kiša, cijena joj je bila oko 20.000 kn, nemoguće je bilo 

očistiti sve nogostupe, frejza  je dobra za čišćenje grobnih staza.“ 

 „što se tiče čišćenja Školske ulice, ulica je uska, nema nogostupa, četiri puta su se 

solile ulice i bacala sipina zbog ledene kiše, stoga će nas zimska služba koštati oko 50.000 kn. 

Ceste su se čistile od naše strane i od strane PZC-a.“ 
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Vijećnik Zdravko Pačko je postavio  pitanje Načelniku:  

„do kud se stiglo sa rješavanjem problema signalizacije kod Ribljeg restorana?“ i još 

je naveo veliki problem čišćenja Školske ulice u Svetom Iliji. 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio:  

1.„pitanje oko rješavanja signalizacije je pokrenuto u 2014.g., Hrvatske ceste nisu dale 

pismenu suglasnost.“ 

2. „Školska ulica se solila 4 puta od strane općine, 4 puta od strane PZC-a i 2 puta su 

komunalni djelatnici ručno solili, jer se po toj ulici pušta voda, na desnoj strani su 

borovi, a s druge strane živica, pa stoga nema sunca i teško se sam led odmrzava.“ 

 

Vijećnik Neven Huđek je postavio 2 pitanja Načelniku: 

 „da li je predviđena  izgradnja nogostupa od Doljana prema Tomaševcu?“  

„uputiti dopis „Varkom-u“ da se pokrpa ulica Vladimira Nazora u Žigrovcu jer je 

Varkom prekopavao ulicu zbog postavljanja cijevi, a nakon toga nisu sanirali ulicu, te  

je u veoma lošem stanju.“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio:  

1.“sredstva su osigurana u općinskom proračunu, samo čekamo odgovor od ŽUC-a i 

predviđamo da će s radovima započeti dionica Tomaševec-Doljan jer je gušće 

naseljeno, dok Dionica Doljan-Tomaševec nije naseljena, projekti su u izradi.“  

2.“sanacija ulice V. Nazora u Žigrovcu je planirana u proračunu općine.“ 

 

Vijećnik Perica Minđek je postavio pitanje Načelniku: 

 „što je s ljudima koji spaljivaju otpad, kako se djeluje na njih ?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio:  

„općina šalje pismenu opomenu, komunalnog redara nemamo, a državni inspektorat 

također može djelovati.“ 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je stavio na usvajanje zapisnik sa 4. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

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 poslan uz poziv i da su 

poslana dva paketa, jer kad su materijali poslani vijećnicima, županija je poslala nove 

materijale za izgradnju škole po JPP-u, koji se odnose na točku 13 i točku 14 dnevnog reda.  

Izvještaj načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2013.g., koji se treba usvojiti do 31.3. 

tekuće godine,  temeljem Statuta i zakona.  

 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći dnevni red : 
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D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija  

2. Prijedlog  Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica 

3. Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Sveti 

Ilija  

4. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja o namjeri davanja koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području  Općine Sveti Ilija  

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja o namjeri davanja koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području  Općine Sveti Ilija  

7. Prijedlog Pravilnika o postupku provedbe tzv. „bagatelne nabave“ 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Sveti 

Ilija 

10. Prijedlog  Odluke o nerazvrstanim cestama  

11. Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Općine Sveti Ilija 

12. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija 

13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju JPP projekta „Varaždinska županija i Grad Varaždin – 

škole“ 

14. Izvještaj načelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2013.g. 

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima 

16. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za Suca porotnika Općinskog suda u 

Varaždinu  
 

 

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

 

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

 

 

1. Točka 

 

Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

Odluke. 

 

Načelnik općine Marin Bosilj je pojasnio prijedlog Odluke i  naveo: „ da smo dužni imati 

vlastito ili zajedničko s nekom susjednom općinom reciklažno dvorište, a uslugu prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada bi obavljala tvrtka „Čistoća“ iz Varaždina.“  

 

Nakon iznijetog prijedloga Načelnika, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog na raspravu. 

 

Vijećnik Ivica Cepanec je postavio pitanje Načelniku: „da li je tvrtka „Čistoća“ dostavila 

cjenik i da li je cijena ista, te da li će dolaziti dva računa?“ 
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Načelnik je odgovorio da još nema nikakve informacije o cijeni, samo su obavljeni razgovori 

sa direktorom, on je naveo da nema zakonske obveze za ispostavu računa, neće biti niti dvije 

uplatnice.  

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc se priključila raspravi i navela da su računi veći za 5,00 kn 

u Varaždinu. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje Načelniku: „koliko bi općinu skuplje stajao odvoz 

u drugu županiju?“ 

 

Načelnik je odgovorio da bi cijena trebala biti u rangu sa sadašnjom. 

 

Budući nije bilo više 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 dodjeli obavljanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija, 

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

 

 

2. Točka 

 

Prijedlog  Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica 
 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da je Ured za sprečavanje nelegalne trgovine od 

nas tražio odluku za prodaju robe izvan prodavaonica. Općina će na temelju zahtjeva 

odobravati suglasnosti za takovu prodaju. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc je postavila pitanje: „tko će kontrolirati sanitarne uvjete?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je dogovorio da općina daje suglasnost, a nadležna  inspekcija ih 

kontrolira. 

 

Budući nije bilo više 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 trgovini na malo izvan 

prodavaonica,  usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“. 
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3. Točka 

 

Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine 

Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog odluke. 

 

Načelnik općine Marin Bosilj je pojasnio prijedlog odluke, te je iznio da smo našu odluku 

trebali uskladiti sa zakonom, omogućiti našim poslovnim subjektima produžetak radnog 

vremena, početak radnom vremena od 6,00 do 24,00 sata, odnosno vikendom i blagdanom do 

2,00 , a kad su neki  događaji i do 4,00, a na temelju Odluke Općinskog načelnika, te točenje 

alkoholnih pića od 7,00 sati do 4,00 sata. Odluka je usklađena sa Gradom Varaždinom.  

 

Budući 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 radnom vremenu 

ugostiteljskih objekata na području Općine Sveti Ilija, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest 

(12) glasova „za“. 

 

 

4. Točka 

 

Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da su u toj odluci propisani rokovi čišćenja 

dimnjaka. 

 

Budući 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  obavljanju 

dimnjačarskih poslova, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“. 
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5. Točka 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja o namjeri davanja koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području  Općine 

Sveti Ilija 

 
 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Ured Načelnika općine da iznese 

prijedlog odluke. 

 

Zamjenik Načelnika Dean Hrastić je uvodno obrazložio da se koncesija daje na 5 godina. 

 

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

Načelnika,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o  raspisivanju natječaja 

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 

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

 

 

6. Točka 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja o namjeri davanja koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području  Općine Sveti 

Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Ured  Načelnika općine da iznese 

prijedlog odluke. 

 

Zamjenik Načelnika Dean Hrastić je obrazložio da se koncesija daje na 10 godina. 

 

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

Načelnika,  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o  raspisivanju natječaja 

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 

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

 

 
7. Točka 

 

Prijedlog Pravilnika o postupku provedbe tzv. „bagatelne nabave“ 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Pravilnika. 
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Načelnik je obrazložio da je pravilnik usklađen sa Zakonom o javnoj nabavi, olakšava rad 

ureda i promijenjeni su limiti. 

 

Budući 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 Pravilnik o postupku provedbe 

tzv. „bagatelne nabave“, usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“. 

 

 

8. Točka 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da moramo napraviti korekciju prethodne odluke,  podzastupljeni spol 

ima pravo na naknadu 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela to je 

po vijećnicama 100,00 kn godišnje. 

 

Budući 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 izmjeni i dopuni 

Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna 

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

 

 

9. Točka 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine 

Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da moramo napraviti korekciju prethodne odluke u kojoj je predviđeno 

mjesečno plaćanje, ali zbog naplate za uređenje voda, gdje u njihovim rješenjima stoji 

tromjesečno, morali smo i mi mijenjati plaćanje u tromjesečno. 

 

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

komunalnoj naknadi na području Općine Sveti Ilija, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest  

(12) glasova „za“. 

 

10. Točka 

 

Prijedlog  Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da će se precizni podaci regulirati geodetskom izmjerom i u 

„geoinformacijskom sustavu“. 

 

Budući 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 nerazvrstanim 

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

 

 

 

11. Točka 

 

Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Općine Sveti 

Ilija 
 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Pravilnika. 

 

Načelnik je obrazložio da trebamo usvojiti Pravilnik o zaštiti arhivskog gradiva i da se arhiva 

treba  urediti na tavanu, jer smo imali nadzor Državnog arhiva. 

 

Budući 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 Pravilnik o zaštiti arhivskog i 

registraturnoga gradiva Općine Sveti Ilija, usvojen „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova 

„za“. 
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12. Točka 

 

Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija 

 
 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Ured Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Zamjenik Načelnika Dean Hrastić  je opisao kako bi trebali izgledati grb i zastava, odnosno 

zastava bi trebala biti jednobojna, a grb bez štita,sve je detaljno opisano u prijedlogu odluke.  

 

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

Načelnika  na izjašnjavanje.  

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluke o grbu i zastavi Općine 

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

 

 

13. Točka 

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju JPP projekta „Varaždinska županija i Grad 

Varaždin – škole“ 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da se prijedlog provedbe natječaja po JPP-u provodi od 2001.g., bilo je 

svakakvih prijedloga za izgradnju škole, po ovom prijedlogu općina bi u roku od 25 godina 

godišnje plaćala oko 513.000,00 kn, po modelu JPP-a najbolje prolazi država i županija. 

Načelnik predlaže da se usvoji taj prijedlog modela jer je to na dobrobit naših ljudi. Načelnik 

navodi da je naš projekt najveći od svih 6 projekata, prvih 10 godina će biti najteže 

otplaćivati. Ovo je povijesna odluka za našu općinu. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko se nadovezao da bi tu odluku trebalo prihvatiti, te postavlja pitanje : 

„što će biti sa starom školom“ ?, da je stari dio škole najstariji  u Hrvatskoj te bi se općina  

strebala useliti u staru školu jer smo podstanari u ovoj zgradi. 

 

Načelnik Marin Bosilj je dao ispravak da općina nije podstanar u ovoj zgradi u kojoj se 

nalazimo već je ona u općinskom vlasništvu, treba biti jako oprezan sa starom školom jer se 

ne zna koliki bi trebali biti zahvati na sanaciji. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je iznio da bismo trebali preuzeti staru školu. 

 

Vijećnik Robert Puškadija predlaže da  treba prihvatiti ovu odluku, ali treba zauzeti čvrsti stav 

prema Općini Beretinec. 
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Načelnik  Marin Bosilj je iznio da je tražio sastanak sa Općinom Beretinec i posredstvom  

županije, ali oni se nisu odazvali tom sastanku, kasnijim objašnjenjem oni praktički 

izbjegavaju svoje obveze. 

 

Vijećnik Neven Huđek je postavio pitanje da li općina ima saznanja da će se graditi nova 

škola u Črešnjevu. 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je škola u Črešnjevu “izbačena“ iz izgradnje po JPP-u 

jer nije bilo više sredstava  pa je ona  stavljena na „indikativnu listu ministarstva.“ 

 

Vijećnik Zdravko Pačko se nadovezao da on ima informaciju da će se graditi samo područna 

škola u Črešnjevu. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva-Žvorc  je istaknula da je ta odluka povijesna  i da se treba 

donijeti, ali da se sa Općinom Beretinec treba sklopiti sporazum o najmu, te bi se na taj način 

zapošljavalo više ljudi. 

 

Načelnik Marin Bosilj je istaknuo da nema novog zapošljavanja jer zaposlenici imaju određen 

fond sati. 

 

Vijećnik Neven Huđek je postavio pitanje kakav je bio stari model plaćanja po JPP-u. 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da je prije općina bila uključena sa 20% financiranja i to 

bi bilo godišnje oko 1.000.000 kn, te je kao takav model bio neprihvatljiv za plaćanje. 

 

Vijećnik Ivica Cepanec je predložio da ukoliko se općina Beretinec ne želi uključiti u 

sufinanciranje po JPP modelu da se povisi grobna naknada za mještane Općine Beretinec. 

 

Budući  nije bilo  više 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 prihvaćanju JPP 

projekta „Varaždinska županija i Grad Varaždin – škole“, usvojena „jednoglasno“ sa 

dvanaest (12) glasova „za“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  zahvaljuje vijećnicima na“razboritosti“ u usvanju ove 

odluke. 

 

 

14. Točka 

 

Izvještaj načelnika o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2013.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva Načelnika općine da podnese Izvještaj. 

 

Načelnik je iznio Izvještaj o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013.g. 
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Budući  nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja Izvještaj Načelnika, na 

izjašnjavanje. 

 

Izvještaj je usvojen sa jedanaest (11) glasova „za“ i jedan „uzdržan“. 

 

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

razdoblje srpanj - prosinac 2013.g., usvojen sa jedanaest (11) glasova „za“ i jedan 

„uzdržan“. 

 

15.Točka 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik je obrazložio da je ova odluka povezana sa 2. Točkom dnevnog reda i porez bi 

iznosio 100,00 kn mjesećno.  

 

Budući  nije bilo  više 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 izmjeni i dopuni 

Odluke o općinskim porezima, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) glasova „za“ 

 

 

16.Točka 

 

Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za Suca porotnika Općinskog suda u 

Varaždinu 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog. 

 

Načelnik je obrazložio da to bude gospođa Vesna Ptiček iz Beletinca, kojoj je to 3. mandat, 

ona ne prima nikakvu naknadu, osim naknade u visini autobusne karte.  

 

Budući  nije bilo  više 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 prijedlogu kandidata 

za Suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu, usvojena  „jednoglasno“ sa dvanaest (12) 

glasova „za“. 

 

Načelnik je iznio  informaciju o održanom sastanku sa Fondom zaštite okoliša na kojem je 

bilo riječi o balama otpada u Brezju, gdje je i 2.100 t bala iz naše općine. Prijedlog Fonda je 
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da bi oni sufinancirali sa 60%, a ostalih 40% još nije definirano, te da će se raspisati 

međunarodni natječaj. 

 

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

sjenici. 

 

 

               Sjednica je završila sa radom u 21,00 sat. 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Zdravko Ostroški, dipl.ing. 

  

 

 

 

 

 

      


