
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/12-01/16 

Urbroj: 2186/08-12-01/16 

Sveti Ilija, 10.08.2012. 

 

 

 Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

(«Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 24/09) na sjednici Općinskog vijeća održanoj 

10.08.2012. sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 10.08.2012.godine u 

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

Početak sjednice u 20,30 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Bosilj, Vladimir Ptiček, Ivica Cepanec, Robert Puškadija,  

Jasna Blagus, Josip Barulek, Perica Minđek, Zdravko Pačko, Zdravko Ostroški, Ivan 

Domislović, Rudolf Makaj  

IZOSTANAK NAJAVIO: Dean Hrastić 

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Krunoslav Blaži 

OSTALI NAZOČNI  NA SJEDNICI: Ivica Minđek – Načelnik i Franjo Korpar – zamjenik 

načelnika  

 

Sjednici Vijeća predsjedavao je predsjednik Općinskog vijeća Marin Bosilj. 

Pozdravio je prisutne vijećnike, te ostale nazočne sjednici. 

 

Konstatirao je da od ukupno 13 vijećnika prisutno 11 vijećnika, te postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

 

Pošto nije bilo pitanja vijećnika, predsjednik Vijeća M. Bosilj je predložio dnevni red. 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj stavio je dnevni red na glasanje.  

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova. 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

 

 



 

 

2 

2 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

koncesije, te postupku za dodjelu koncesije 

 

 
 

1. Točka 

 

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

koncesije, te postupku za dodjelu koncesije 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pozvao Načelnika Ivicu Minđek da uvodno obrazloži ovu 

točku dnevnog reda. 

 

Načelnik Ivica Minđek je pojasnio ovu odluku i iznio prijedlog da sredstva koja su deponirana 

u „Varkomu“ općina daje za trajno zbrinjavanje komunalnog otpada. 

 

Vijećnici su se složili da se  točka 5 odluke dopuni: 
„Za to će se utrošiti sredstva koja su sakupljana kao sredstva „ dodatak za investiciju-otpad“ u iznosu 

od 148,95 kn po toni na temelju Odluke, od 31.01.2007., Klasa: 363-01/07-01/01, Urbroj: 2186-08-07-

01-01, koja se nalaze na računu trgovačkog društva „Varkom“ d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Trg bana 

Jelačića 15, a iskazuju se kao prihod Općine. 

Sredstva će se utrošiti za trajno zbrinjavanje baliranog komunalnog  otpada. 

Maksimalna sredstva koja će Općina Sveti Ilija utrošiti za trajno zbrinjavanje komunalnog otpada će 

biti sredstva koja će se sa danom početka trajnog zbrinjavanja nalaziti na računu trgovačkog društva 

„Varkom“ d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Trg bana Jelačića 15, a iskazana  kao prihod Općine Sveti 

Ilija.“ 

  

Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog 

Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije, te postupku 

za dodjelu koncesije, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju koncesije, te postupku za dodjelu koncesije, usvojena“ 

jednoglasno“ sa 11 (jedanaest) glasova.  

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju. 

 

Sjednica je završila sa radom u 21,45 sati. 

 

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


