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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/13-01/02 

Urbroj: 2186/08-13-01/02 

Sveti Ilija, 29.08. 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 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 29.08.2013. godine u prostorijama 

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

 Početak sjednice u 20,00 sati. 

  

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

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

Jurica Juriša, Neven Huđek, Zdravko Pačko, Biljana Bojađieva-Žvorc 

 

 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. 

 

Konstatirao je da od ukupno 13 vijećnika prisutno svih 13, 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: „ do kud se došlo sa izgradnjom škole 

u Svetom Iliji?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio: „Županija  je zatražila očitovanje općine o JPP-u. Općina 

Sv. Ilija je uputila dopis općini Beretinec da sudjeluju sa 1/3 u financiraju izgradnje škole. 

Općina Beretinec se izjasnila da nisu suglasni da sudjeluju u financiranju izgradnje škole. 

Općina Sveti Ilija je dala pozitivno mišljenje o JPP-u financiranju od 10%.“ 

 

Vijećnik Neven Huđek je uputio pitanje Načelniku: „Općina Beretinec će financirati nabavu 

školskih knjiga za svoje učenike, da li se naša općina također uključila u nabavu školskih 

knjiga za naše učenike?“ 
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Načelnik Marin Bosilj je odgovorio: „naša općina  nije nabavila knjige, jer u proračunu nismo 

imali osigurana sredstva, ali smatram da se općina Beretinec dosta kasno uključila u nabavu 

jer su neki roditelji ranije nabavili knjige.“   

 

Vijećnik Ivica Cepanec je predložio načelniku da uputi zahtjev ŽUC-u za odvodnju voda u 

ulici Vladimira Nazora u Seketinu jer bi se ponovno moglo aktivirati klizište. 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da će sa ravnateljem ŽUC-a otići na teren i zatražiti da se 

sanira dio ulice kod gospođe Grilec. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je uputio slijedeće pitanje načelniku: „Do sada je bila praksa da se 

morao popuniti red do kraja na novom dijelu groblja u Žigrovcu i tek onda se otvorio novi 

red, a sad se grade grobnice, te da „javni radovi“ rade sve osim uređenja groblja, dok su ranije  

čistili staze i grobove.“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio da prema Odluci o grobljima vlasnici grobnih mjesta 

moraju sami održavati svoje grobove, a za betoniranje na groblju žiteljima općine je 

omogućena kupnja jeftinijih nadgrobnih spomenika.  

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški stavio je zapisnik sa prve sjednice sa izmjenom na trećoj 

stranici točka 3. Umjesto Odbor za financije i proračun treba stajati Odbor za gospodarstvo, 

poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu, te na četvrtoj stranici u točki 4. briše se „jedanput 

za Odbora“ , te je sa navedenim  izmjenama stavio  na usvajanje. 

 

Zapisnik sa prve sjednice sa navedenim ispravcima je usvojen „jednoglasno“ sa 13 glasova. 

 

Predsjednik Vijeća gospodin Zdravko Ostroški je predložio dnevni red sa dopunom slijedećim 

točkama na temelju članka 53. Stavak 2. Poslovnika: 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Sveti Ilija 

17. Prijedlog Odluke o promjeni pravnog okvira poslovanja „Varkom-a“ d.d. 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći dnevni red sa navedenim dopunama: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Sveti Ilija 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013.g. 

4. Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Sveti Ilija 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade Općine Sveti 

Ilija 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o grobljima Općine Sveti Ilija 

7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za nabavu financijskih sredstava Općine Sveti Ilija za 

kapitalni projekt-„Katastarska izmjera na području Općine Sveti Ilija“ 

8. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Sveti Ilija Ugovoru o objedinjenom obračunskom 

vođenju računa kod Zagrebačke banke 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na 

području Općine Sveti Ilija 

10. Prijedlog Odluke o visini naknade dužnosnika Općine Sveti Ilija 
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11. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća, članova Općinskog 

vijeća Općine Sveti Ilija, te članova radnih tijela 

12. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica i puteva na području Općini Sveti Ilija 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija 

14. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Sveti Ilija u članstvo Udruge općina Republike 

Hrvatske 

15. Izvješće o radu načelnika Općine Sveti Ilija za razdoblje siječanj – lipanj 2013.g 

 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi na području  Općine Sveti Ilija 

17. Prijedlog Odluke o promjeni pravnog okvira poslovanja „Varkom-a“ d.d. Varaždin 

 

Predsjednik Vijeća gospodin Zdravko Ostroški stavio je dnevni red na glasovanje.  

 

Dnevni red je usvojen „jednoglasno“ sa trinaest (13) glasova. 

 

 

 

1. Točka 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Sveti Ilija 

 

 Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški je uvodno iznio da je Općina od Ureda državne uprave 

dobila zahtjev za  usklađivanje članaka 54.  Statuta sa Zakonom o lokalnim izborima i članka 

93.  sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški je naveo da je predlagač Odbor za statut i poslovnik 

koji je danas imao sjednicu u 19,00 sati, na kojoj su bila prisutna 3 člana. 

Član Odbora za statut i poslovnik Zdravko Ostroški je umjesto predsjednika obora 

gospododina Mladena Golubara iznio da su izmjene i dopune usvojene „jednoglasno“ i 

pročitao slijedeće  izmjene i dopune Statuta:  

 
članak 54., alineja 4. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 

25/13) mijenja se i glasi: 

„Ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta“. 

 

članak 93. alineja 2. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 

25/13) mijenja se i glasi: 

„Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim  se aktom 

može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Ostroški stavlja prijedlog Odbora na raspravu.  

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

statut i poslovnik na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 13 glasova „za“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da su Izmjene i dopune Statuta Općine 

Sveti Ilija, usvojene „jednoglasno“ sa trinaest (13) glasova. 
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2. Točka 

 
Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški je uvodno naznačio da je Općina od Ureda državne 

uprave dobili zahtjev za usklađivanjem članka 74. Poslovnika sa Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški je naveo da je predlagač Odbor za statut i poslovnik 

koji je imao danas sjednicu u 19,00 sati na kojoj su bila prisutna 3 člana. 

 

Član Odbora za statut i poslovnik Zdravko Ostroški je umjesto predsjednika odbora 

gospodina Mladena Golubara iznio da su izmjene i dopune usvojene „jednoglasno“ i pročitao 

izmjene i dopune Poslovnika:  

 
članak 74., Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“, broj 25/13) mijenja se i glasi: 

„Predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća prava na temelju obavljanja 

dužnosti prestaju: 

- istekom mandata, osim kada je ovim Zakonom drukčije određeno, 

- danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo 

prije isteka mandata predstavničkog tijela, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno, 

- danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije 

tridesetog dana od dana podnošenja ostavke, 

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom 

predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika. 

 Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja određene 

dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja kadrovske poslove.“ 

 

i 

 

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, stupaju na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Ostroški stavlja prijedlog Odbora na raspravu.  

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

statut i poslovnik na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen  sa 13 glasova „za“. 

 

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

Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, usvojene „jednoglasno“ sa trinaest (13) glasova.  

 

 

3. Točka 

 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013.g. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača  Načelnika općine da iznese 

prijedlog Zaključka. 

 



 5 

Načelnik općine Marin Bosilj je pojasnio izvršenje proračuna za razdoblje 01. 01. 2013. Do 

30. 06. 2013. te  naveo: „ da je on na dužnosti od 27. svibnja ove godine  te nije mogao 

utjecati na njegovo izvršenje. Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 

1.014.440,37 kn. Naveo je razloge koji su utjecali na ostvarenje manjka i to: prihod od poreza 

je manji za 150.000 kn, porez na kuće za odmor, porez na tvrtke,grobne naknade,  tekuće 

pomoći iz državnog proračuna. Rashodi koji su utjecali na manjak su plaće za javne radove 

jer je zaposleno 19 ljudi u javnim radovima, održavanje izbora za koje su bile propisane 

naknade od Vlade RH, tekuće održavanje cesta. koje su bile planirane kao izgradnja 

nerazvrstanih cesta, a prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu održavanje se financiralo iz 

rashoda tekućeg održavanja cesta, stoga je došlo do većeg odstupanja. 

 

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

Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc je postavila pitanje Načelniku: „zašto je došlo do tako 

velikog odstupanja u stavci 323291 - stranica 5.?“ 

 

Načelnik je odgovorio da se radi o tekućem održavanju cesta koje je bilo planirano kao 

izgradnja nerazvrstanih cesta, a prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu održavanje se 

financiralo iz rashoda tekućeg održavanja cesta, stoga je došlo do većeg odstupanja na toj 

stavci. 

 

Vijećnik Jurica Juriša je uputio pitanje Načelniku: „u kojem omjeru su zastupljena naselja i 

kojim radovima?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio:“ za uređenje nerazvrstanih cesta po naseljima je utrošeno 

cca:  

- Za naselje Beletinec – 250.000 kn 

- Za naselje Križanec – 150.000 kn 

- Za naselje Seketin – 150.000 kn 

- Za naselje Tomaševec – 30.000 kn 

- Klizište u Seketinu 280.000 kn i ulica Matije Gupca u Seketinu  85.000 kn. 

 

Vijećnik Perica Minđek je uputio pitanje Načelniku: „da li je Načelnik mogao sam donijeti 

odluku o prebijanju proračuna?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio: „ Vijeće je trebalo donijeti odluku o izmjenama i 

dopunama proračuna“. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je iznio da se ne može usuglasiti s Načelnikom jer se nije poštivao 

Proračun jer su se rashodi povećala za oko 10 puta, da se radilo o predizbornoj kampanji.“ 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški se uključio u raspravu i iznio da su se  uredili odvojci 

ulica i presvlačenje ulica finim slojem asfalta. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je također uputio slijedeće pitanje Načelniku: „zašto su se asfaltirali 

„privatni putevi“ od općinske ceste do kuća, zašto se nije asfaltirala ulica prema doktoru 

Ribiću i još tri takve ceste u naselju Križanec?“ 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je odgovorio da do svake kuće treba biti asfalt i da ima 

još malo domaćinstava u Općini do  kojih nema asfalta. 

 



 6 

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

na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa devet (9) glasova „za“ i četiri glasa (4) „protiv“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Zaključak o prihvaćanju 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2013. do 

30.06.2013.g., usvojen sa devet (9) glasova „za“ i četiri glasa (4) „protiv“. 
 

 

4. Točka 

 

Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da smo jedina općina u županiji pored općine 

Jalžabet koja do sad nije imala uveden prirez porezu na dohodak i stoga nas je uvijek županija 

izuzimala iz dobivanja decentraliziranih sredstava jer nismo imali prirez. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je iznio da se slaže sa uvođenjem prireza, ali ne sa maksimalno 

dozvoljenim postotkom. 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio: „u općini se planiraju ili su već započete  investicije, kao 

što je izgradnja škole i sportske dvorane u Svetom Iliji po JPP-u za što će biti potrebno 

godišnje izdvojati oko 550.000 kn. Iz prireza bi trebali prikupiti oko 4000.000 kn i još bi 

nedostajalo oko 150.000 kn. Za svaki projekt trebamo imati osigurano u proračunu 50% 

sredstava. Pored navedenog  još se nastavlja gradnja dvorane u Beletincu, katastarska izmjera 

općine i energetska učinkovitost obiteljskih kuća .“ 

 

Vijećnik Jurica Juriša je naveo: „ da se u općini uvodi maksimalni prirez, a s druge strane se 

povećavaju plaće općinskim dužnosnicima.“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je obrazložio da to nisu plaće dužnosnicima, nego naknade, također  za 

korištenje  osobnog automobila. 

 

Vijećnik Jurica Juriša ponovno pita: „zašto maksimalni prirez?“ 

 

Vijećnik Perica Minđek je rekao: „ da se u pravilu prirez uvodi za projekte , a ne za 

financiranje hladnog pogona.“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je naveo da prirez neće plaćati građani koji primaju minimalnu plaću. 

 

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

za uvođenje prireza porezu na dohodak od 10%, na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa jedanaest (11) glasova „za“ i dva (2) „protiv“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški  je  konstatirao da je Odluka o prirezu porezu na 

dohodak Općine Sveti Ilija, usvojena sa jedanaest (11) glasova „za“ i dva (2) „protiv“. 
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5.Točka 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade 

Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da se vrijednost boda za komunalnu naknadu nije 

mijenjala od 2001.g., a  u odluci za financiranje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz 

komunalne naknade je točno navedeno što se sve treba financirati. Iz izvršenja proračuna za 

2012.bi nam trebalo 639.800 kn, a općina je iz komunalne naknade naplatila 132.000 kn što je 

manjak za 500.000 kn koji je potrebno pokriti iz drugih vrsta prihoda koji nisu za to 

namijenjeni. Realna cijena bi trebala biti 0,65 kn po m2. 

 

Načelnik Marin Bosilj je obrazložio da smo primili nalaz Državnog ureda za reviziju u kojem 

nam predlažu, usklađivanje podataka sa stvarnim stanjem u kvadratima i ostalim 

nekretninama, te ako treba izvršiti i ovrhu. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je naveo da je Revizija predložila, ali nije naredila povećanje, jer nije 

trenutak za tako drastično povećanje, da je možda bolje da se postupno podigne vrijednost 

boda, te da će biti protiv povećanja za 100%. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc je postavila pitanje: „ da li je Revizija sugerirala povećanje 

vrijednosti boda ili je tražila usklađenje u kvadratima?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio: “ da je sugerirala usklađenje po kvadratima, ali i 

usklađenje vrijednosti boda.“ 

 

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

o izmjeni vrijednosti boda o komunalnoj naknadi od 0,30 kn, na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa osam (8) glasova „za“, dva (2) „uzdržana“  i tri (3) „protiv“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o izmjeni odluke o 

vrijednosti boda (B) komunalne naknade Općine Sveti Ilija, usvojena sa osam (8) glasova 

„za“, dva (2) „uzdržana“ glasa  i tri (3)  glasa „protiv“. 

 

6.Točka 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o grobljima Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da je došlo do korekcija cijena i uvođenje novih 

usluga na groblju, te je naveo da smo tražili cijene od susjednih općina, stoga se predlaže 

slijedeće usklađenje. Naknade su namijenjene za plaće grobara i investicije na groblju, a 

Općina Beretinec ne sudjeluje u sufinanciranju investicija na groblju. 

 



 8 

Vijećnik Neven Huđek je uputio pitanje načelniku: „koliko bi se prihodovalo po novim 

cijenama?“ 

 

Načelnik Marin Bosilj je odgovorio: „prihod od ukopa bi se povećao za oko 15.000 kn,  a 

ostale naknade za oko 20.000. kn.“ 

 

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

na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa osam (8) glasova „za“, četiri (4) glasa „uzdržana“  i jedan (1) glas 

„protiv“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o izmjeni i dopuni odluke 

o grobljima Općine Sveti Ilija, usvojena sa osam (8) glasova „za“, četiri (4) glasa 

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

 

7. točka 

 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za nabavu financijskih sredstava 

Općine Sveti Ilija za kapitalni projekt-„Katastarska izmjera na području Općine 

Sveti Ilija“ 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese 

prijedlog. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da je sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o 

potpisivanju ugovora o katastarskoj izmjeri, Općina sklopila ugovor sa  Državnom 

geodetskom upravom (DGU-om )za katastarsku izmjeru općine i to k.o. Beletinec, k.o. Ilija i 

k.o. Biškupec II, odabran je izvođač „Zavod za fotogrametriju“ iz Zagreba, općina treba 

sudjelovati u financiranju tog projekta sa 60%, a država sa 40 %. Katastarska izmjera bi 

trajala od 2013. do 2016.g. Općina je uputila 3 dopisa prema županiji za sufinanciranjem, ali 

se do danas nisu oglasili.“ 

 

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

na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa dvanaest (12) glasova „za“ i jedan (1) „uzdržan“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o pokretanju postupka za 

nabavu financijskih sredstava Općine Sveti Ilija za kapitalni projekt-„Katastarska 

izmjera na području Općine Sveti Ilija“, usvojena sa dvanaest (12) glasova „za“ i jedan 

glas (1) „uzdržan“. 

 

8. točka 

 

Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Sveti Ilija Ugovoru o objedinjenom 

obračunskom vođenju računa kod Zagrebačke banke 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 
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Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da su usluge za pristupanje objedinjenom 

vođenju računa kod Zagrebačke banke jeftinije za 30% od klasičnog kredita, a kamata po 

prekoračenju je oko 3%. 

 

Vijećnica Biljana Bojađieva Žvorc je pitala: „da li postoji naknada o prekoračenju?“ 

Predsjednik vijeća je odgovorio da postoji. 

 

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

na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa dvanaest (12) glasova „za“ i jedan (1) glas „uzdržan“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o pristupanju Općine 

Sveti Ilija Ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju računa kod Zagrebačke 

banke, usvojena sa dvanaest (12) glasova „za“ i jedan (1) glas „uzdržan“. 

 

9. točka  

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da smo primili dopis od „Varkom-a“ d.d., da se 

donese odluka o ukidanju naknade za priključenje na komunalne vodne građevine. 

 

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

izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa jedanaest (11) glasova „za“ i dva (2) glasa „uzdržana“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o izmjenama Odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Sveti Ilija, usvojena sa 

jedanaest (11) glasova „za“ i dva (2) glasa „uzdržana“. 

 

 

10. točka 

 

Prijedlog Odluke o visini naknade dužnosnika Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da će naknada biti niža od naknade bivšeg 

načelnika i zamjenika. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je iznio da će sadašnji načelnik raditi volonterski, a ne profesionalno. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je upitao vijećnike što oni predlažu? 
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Vijećnik Robert Puškadija je obrazložio da je bitna efikasnost i rezultati rada načelnika i 

općine. 

 

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

koeficijentima za utvrđivanje naknada dužnosnicima koji ne obavljaju dužnost profesionalno 

za općinskog načelnika koeficijent iznosi 1,336,  a za zamjenika općinskog načelnika 

koeficijent iznosi 0,668, bruto osnovica za izračun je osnovica za državne dužnosnike u 

iznosu  4.491,236 kn.  

Navedeni prijedlog Predsjednik Vijeća stavlja  na izjašnjavanje. 

Prijedlog je usvojen sa osam (8) glasova „za“, tri (3) glasa „uzdržana“ i dva (2) glasa „protiv“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o visini naknade 

dužnosnika Općine Sveti Ilija, usvojena sa osam (8) glasova „za“, tri (3) glasa „uzdržana“ i 

dva (2) glasa „protiv“. 

 

11. točka 

 

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća, članova 

Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, te članova radnih tijela 

 

Sjednicu napušta vijećnik Jurica Juriša. 

 

Na sjednici je ostalo prisutnih 12 vijećnika. 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 

 

Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio  naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća, 

članova Općinskog vijeća, te članova radnih tijela. 

 

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

-naknada za rad predsjedniku Općinskog vijeća 900,00 kn mjesečno u neto iznosu 

-naknada za prisustvovanje sjednicama članova Općinskog vijeća u iznosu od 200,00 kn neto 

-naknada članovima radnih tijela (Povjerenstva ili odbora) u neto iznosu 100,00 kn, 

 na izjašnjavanje. 

 

Prijedlog je usvojen sa jedanaest (11) glasova „za“ i jedan (1) glas „uzdržan“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o  visini naknade za rad 

predsjednika Općinskog vijeća, članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, te članova 

radnih tijela, usvojena sa jedanaest (11) glasova „za“ i jedan (1) glas „uzdržan“. 

 

12. točka  

 
Prijedlog Odluke o određivanju naziva  ulica i puteva na području Općini Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da iznese prijedlog 

odluke. 
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Načelnik Marin Bosilj je uvodno obrazložio da na temelju dopisa od Katastra Varaždin treba  

promijeniti naziv Poljske ulice u naselju Križanec, a ne u naselju Doljan kako je bila 

proglašena. 

 

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

izjašnjavanje. 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o  određivanju naziva ulica i 

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

 

 

13. točka 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti 

Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva Zamjenika načelnika  da u ime predlagača  

iznese prijedlog odluke. 

 

Zamjenik načelnika Dean Hrastić je uvodno obrazložio dopis Područnog ureda zaštite i 

spašavanja, te je naveo da treba imenovati novi Stožer zaštite i spašavanja u sastavu Dean 

Hrastić, Dražen Golubar, Marin Mazor, Emerik Benček, dr. Nives Topolnjak i Ljubica 

Barulek. 

 

Budući nije bilo  prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog  odluke na 

izjašnjavanje. 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o  imenovanju članova 

stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija, usvojena „jednoglasno“ sa dvanaest (12) 

glasova. 

 

14. točka 

 

Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Sveti Ilija u članstvo Udruge općina 

Republike Hrvatske 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva Zamjenika načelnika da u ime predlagača iznese 

prijedlog odluke. 

 

Zamjenik načelnika Dean Hrastić je uvodno obrazložio da Udruga objedinjuje općine iz cijele 

Republike Hrvatske, te da su dostupne odvjetničke i druge  usluge koje su vezane uz rad 

općine. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je pitao kolika je cijena članstva? 
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Zamjenik načelnika Dean Hrastić je odgovorio da je oko 10.000,00 kn godišnje, ovisno o 

veličini proračuna Općine. 

 

 

Budući nije bilo  prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog odluke na 

izjašnjavanje. 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o  pristupanju Općine 

Sveti Ilija u članstvo Udruge općina Republike Hrvatske, usvojena „jednoglasno“ sa 

dvanaest (12) glasova. 

 

15. točka 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Sveti Ilija za razdoblje siječanj – lipanj 2013.g 
 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva predlagača Načelnika općine da podnese 

izvješće o radu Načelnika općine . 

 

Načelnik Marin Bosilj je obrazložio da je na dužnost stupio 27.05.2013., kada je izvršena 

primopredaja dužnosti od  bivšeg načelnika, upoznao se sa radom JUO,  projektima koji su 

pokrenuti. Naveo je nekoliko projekata  koje će u svom mandatu pokrenuti  kao što su 

katastarska izmjera općine, nastavak gradnja dvorane u Beletincu, izgradnja škole i dvorane u 

Sv. Iliji, te energetska učinkovitost obiteljskih kuća. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški stavio je Izvješće na znanje. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Izvješće o radu načelnika Općine 

Sveti Ilija za razdoblje siječanj – lipanj 2013.g, usvojeno sa deset (10) glasova „za“ i dva 

(2) glasa „uzdržana“. 

 

16. točka 

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području  Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva Zamjenika načelnika da u ime predlagača iznese 

prijedlog odluke. 

 

Zamjenik načelnika Dean Hrastić je uvodno obrazložio da će se od 1.1.2014.g. uvesti 

mjesečno plaćanje komunalne naknade, tako da rate budu manje, a rok dospijeća sa zadnjim 

danom u mjesecu, te će nakon toga teći zatezna kamata.  

 

Budući nije bilo  prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog  odluke na 

izjašnjavanje. 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o  komunalnoj naknadi na 

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

Prijedlog Odluke o promjeni pravnog okvira poslovanja „Varkom-a“ d.d. 

Varaždin 

 

Predsjednik Vijeća  Zdravko Ostroški poziva Zamjenika načelnika da u ime predlagača iznese 

prijedlog odluke. 

 

Zamjenik načelnika Dean Hrastić je uvodno obrazložio da se ista tvrtka kao što je do sada to 

bio Varkom d.d. ne može bavit s dva posla, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i 

Zakonu o vodama. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je iznio da općina već ima loših iskustava s „Varkom-om“ u svezi sa 

smećem. 

 

Načelnik Marin Bosilj je rekao da kad se sklapao ugovor sa „Varkom-om“ cijelo Poglavarstvo 

je donijelo jednoglasnu odluku da se potpiše ugovor sa tvrtkom  „Varkom“  za zbrinjavanje 

otpada i nitko nije slutio da će biti takvih problema sa deponiranjem otpada i da takve 

probleme imaju osim naše općine i Općine Trnovec, Vinica, Petrijanec i Grad Varaždin. 

 

Vijećnik Ivica Cepanec se priključio raspravi i rekao da će sad sa odvajanjem otpada cijena 

kante biti oko 100,00 kn. 

 

Budući nije bilo  prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog odluke na 

izjašnjavanje. 

 

Prijedlog je usvojen   sa jedanaest (11) glasova „za“ i jedan (1) glas „uzdržan“. 

 

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški je konstatirao da je Odluka o  promjeni pravnog 

okvira poslovanja „Varkom-a“ d.d. Varaždin, usvojena je sa jedanaest (11) glasova „za“ i 

jedan (1) „uzdržan“. 

  

Predsjednik Vijeća Zdravko Ostroški zahvalio je vijećnicima na  strpljenju za tako opsežni 

dnevni red  i sudjelovanju na sjenici. 

 

 

               Sjednica je završila sa radom u 22,45 sati. 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Zdravko Ostroški, dipl.ing. 

  

 

 

 

 

 

      


