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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/13-01/03 

Urbroj: 2186/08-13-01/03 

Sveti Ilija, 18.11.2013. 

 

 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 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 18.11.2013. godine u prostorijama 

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

 Početak sjednice u 18,00 sati. 

  

 NAZOČNI VIJEĆNICI: Milivoj Ptiček, Silvija Kaselj, Mladen Golubar, Zdravko 

Ostroški, Davorka Sokol, Robert Puškadija, Ivica Cepanec, Daliborka Sitar, Perica Minđek, 

Neven Huđek, Zdravko Pačko, Biljana Bojađieva-Žvorc 

 

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Jurica Juriša 

 

 OSTALI NAZOČNI  NA SJEDNICI: gospodin Marin Bosilj – Načelnik općine, 

gospodin Dean Hrastić – zamjenik načelnika i  gospođa Ljiljana Jurak – službenica općine. 

 

Sjednici Vijeća predsjedavao je predsjednik Općinskog vijeća gospodin Zdravko Ostroški. 

Pozdravio je prisutne vijećnike, te ostale nazočne sjednici i naveo da je sjednica sazvana po 

hitnom postupku. 

 

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. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio  2 pitanja Načelniku:  

1. „zašto se uvela uplata komunalne i grobne naknade na pošti ili fini, a ne više na 

općini?“ 

2. „problem signalizacije u Križancu kod Ribljeg restorana, u prošlom sazivu općinskog 

vijeća dobiven je pozitivan odgovor od Hrvatskih cesta da će se postaviti signalizacija, 

ogledalo je postavljeno, a što je sa signalizacijom?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio:  

1.„financijsko poslovanje zahtijeva strože kontrole gotovinske uplate, kao i Zakon o 

fiskalizaciji, pa smo bili prisiljeni uvesti plaćanje u bankama, poštama ili Fini.“ 

2. „kontaktirati ćemo Hrvatske ceste“.  
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Vijećnik Zdravko Pačko je upitao: „ zašto nema zapisnika iz prošle sjednice Općinskog 

vijeća'“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je odgovorio da zbog hitnosti sjednice nismo stigli 

kopirati zapisnik, sve odluke su objavljene u službenom glasniku. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je predložio dnevni red sa dopunom, a na temelju članka 

53. Stavak 2. Poslovnika: 

2.  Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području Općine Sveti Ilija 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći dnevni red sa navedenom dopunom: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 
1. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju  Općine Sveti Ilija 

2. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški stavio je dnevni red na glasovanje.  

 

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

 

 

 

1. Točka 

 

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju  Općine Sveti Ilija 

 

 Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Odluke. 

 

Načelnik općine Marin Bosilj je pojasnio prijedlog odluke o kreditnom zaduženju, te  naveo: „ 

da smo primili sugestiju od Ministarstva financija da u odluku moramo ugraditi nekoliko 

korekcija u članku 4. Odluke, točno specificirati kredit u iznosu od 3.099.831,00 kn, rok i 

način otplate   kredita. Kreditor je Croatia banka d.d., Zagreb i kredit ide preko HBOR-a  zbog 

toga je jeftiniji, jer druga ponuda je bila1.100.000,00 kn.“  

 

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

Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc je postavila pitanje Načelniku: „da li je u natječaju bila 

propisana kamata?“ 

 

Načelnik je odgovorio da se kod odabira kreditora gledalo koja je cijena ponude najjeftinija sa 

svim naknadama i kamatom.  

 

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

na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa deset (10) glasova „za“ i dva glasa (2) „uzdržana“. 
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Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o kreditnom zaduženju  

Općine Sveti Ilija, usvojen sa  deset (10) glasova „za“ i dva glasa (2) „uzdržana“. 

 

2. Točka 

 

Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da su na natječaj stigle dvije ponude i to od 

„Dimnjačarstvo Valjak“ i „Dimnjačarstvo Kišak“. „Dimnjačarstvo Valjak“ je ponudilo veoma 

niske cijene za mještane, a iznos koncesije 8.000,00 kn, dok je „dimnjačarstvo Kišak“ 

ponudilo cijenu koncesije u iznosu od 5.001,00 kn. 

„Dimnjačarstvo Valjak“ ima dobivene dvije koncesije za koje su dobili potvrde o uredno 

obavljenom poslu i obavezni su dati zadužnicu. 

 

 

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

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova i to tvrtki 

„Dimnjačarstvo Valjak“ d.o.o., Črešnjevo, Školska 11 na izjašnjavanje. 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o davanju koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija,  

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju na sjenici. 

 

 

               Sjednica je završila sa radom u 18,33 sati. 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Zdravko Ostroški, dipl.ing. 

  

 

 

 

 

 

      


