
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/11-01/10 

Urbroj: 2186/08-11-01/10 

Sveti Ilija, 17.06.2011. 

 

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

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

17.06.2011. sastavljen je 

Z A P I S N I K 

 

sa desete sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 17.06.2011.godine u 

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

Početak sjednice u 20,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Bosilj, Ivan Domislović, Vladimir Ptiček, Ivica Cepanec, 

Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Jasna Blagus, Josip Barulek, Perica Minđek, Zdravko 

Pačko 

IZOSTANAK NAJAVIO: Dean Hrastić i Zdravko Ostroški  

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Rudolf Makaj 

OSTALI NAZOČNI  NA SJEDNICI: 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 10 i da postoji  kvorum za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća M. Bosilj je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa 

devete sjednice, pošto primjedbi nije bilo, konstatirao je da je zapisnik sa devete sjednice 

usvojen jednoglasno sa 10 glasova. 

 

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

 

Vijećnik Zdravko Pačko uputio je pitanje zamjeniku načelnika Franji Korpar: „što se to 

događa i zašto je općinski stroj radio na parkiralištu prema Bobeku i putu prema Seketinu, a 

prema „Barićima“ nije pokrpana cesta, kao i put prema vikendicama, te da li je u planu 

krpanje?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio vijećniku Z. Pačko  da će dobiti pismeni odgovor. 

 

Vijećnica J. Blagus je uputila pitanje i zatražila pismeni odgovor od načelnika zašto se ne 

može urediti državna cesta u selu Tomaševec? 
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Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da općina mora dati izraditi projekt i zatražiti sve 

dozvole, te da će sada biti postavljeni rubnjaci, a iduću godinu se moraju dati izraditi projekti, 

jer ove godine nemamo za taj projekt osigurana sredstva.. 

 

Vijećnik Z. Pačko je uputio pitanje, što je sa nogostupom u Križancu? 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj je pojasnio da općina mora uputiti sve snage prema 

Hrvatskim cestama jer je ta cesta pod ingerencijom Hrvatskih cesta, te da oni financiraju sve 

radove. 

 

Vijećnik V. Ptiček se priključio raspravi te je naveo da je to državna cesta, stoga je trebala 

županija urgirati u vezi izgradnje pješačke staze. 

 

Vijećnica J. Blagus je iznijela da treba na Hrvatske ceste izvršiti pritisak da izvedu sve radove 

na toj državnoj cesti, zbog sigurnosti djece i putnika tog dijela naselja. 

 

Vijećnik I. Domislović je naveo da nas iz županije nitko nije obavijestio i da treba tražiti da s 

naše strane ceste ide nogostup. 

 

Vijećnik I. Cepanec je iznio da je razgovarao sa šefom RJ  koji mu je odgovorio da nogostup 

iz Novog Marofa prema Presečnu ide s jedne i druge strane, a od Presečna prema Turčinu je 

izmijenjen projekt, te da općina nije ništa kriva, nego treba hitno poslati dopis ministarstvu, te 

je uputio i dva pitanja i to:  

1. Da li se može riješiti sa HEP-om da na svaki drugi stup dođe žarulja, jer se vrši 

elektrifikacija ulice V. Nazora u Seketinu, te obavezno na svako raskršće. 

2. U kojem je programu sanacija klizišta u ulici V. Nazora u Seketinu, te da treba 

zatražiti sastanak sa ravnateljem ŽUC-a. Traži pismeni odgovor. . 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio na prvo pitanje g. I. Cepanec da je dosadašnja 

praksa po svim naseljima bila da svako raskršće mora biti obavezno osvijetljeno, a žarulje idu 

na svaki treći stup, a kad će biti financijskih mogućnosti da će se popuniti i prazni stupovi. 

 

Vijećnik K. Blaži je zatražio odgovor od zamjenika načelnika da li smatra da je za propuste na 

radovima na državnoj cesti kriva županija? 

- te kako se tvrdi da općina nije imala saznanja na radovima, ako je vijećnica J. Blagus slala 

dopis općini, a općina Hrvatskim cestama? 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je rekao da odgovorno tvrdi da općina nije bila upoznata sa 

projektom dok nije došao predsjednik MO Križanec i postavio pitanje kako će se riješiti 

problem u Križancu. Tada je bio zakazani sastanak u Hrvatskim cestama kod g. Markovića, 

on je dao projekt na uvid iz čega je bilo vidljivo da od „Ribljeg restorana“ do „Češljaša“ nema 

nogostupa, da na tom dijelu postoje prometni znakovi s ograničenjima i da je bio sniman 

promet te da je stav struke da na tom dijelu ne treba nogostupa.  

 

Vijećnik K. Blaži je konstatirao da je to problem kod Hrvatskih cesta. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zaključio da općina u suradnji sa županijom mora napraviti 

pritisak prema Hrvatskim cesta da se taj problem riješi za što se zadužuju načelnik i zamjenik 

načelnika. 
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Vijećnik K. Blaži je postavio kakvo je stanje sa izgradnjom školske dvorane u Beletincu  i 

škole u Svetom Iliji? 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da je poslove prekinula tvrtka „Meteor“, traže 

priznavanje van troškovničkih radova, Ministarstvo je priznalo te radove i Meteor će nastaviti 

s radovima.  Za izgradnju škole nema nikakvih saznanja. 

 

Vijećnica J. Blagus je postavila pitanje kad će se izvršiti rekonstrukcija javne rasvjete od 

Tomaševca do Križanca? Zatražila je pismeni odgovor. 

 

Vijećnik I. Domislović je postavio dva pitanja i to: 

1. Kad će se nastaviti izgradnja biljnog pročistača? 

2. Kad će se izgraditi pješačka staza od „brega“ Vinogradske do Vodovodne ulice u 

Svetom Iliji i za cijeviti Vinogradska ulica? 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio na prvo pitanje: da je bio na sastanku u Coning-u 

kod direktora koji mu je obećao čim završi revizija projekta počinje ponovno gradnja, te je 

naveo da su sve ovlasti date Varkom-u jer je on investitor, 80% izgradnje biljnog pročistača 

financiraju Hrvatske vode, a ostalih 20%, 10% županija i 10% općina. 

Odgovor na drugo pitanje: u svezi izgradnje nogostupa u Svetom Iliji, da su projekti u izradi, 

njih će se prijaviti za financiranje na EIB III. 

 

Vijećnik Z. Pačko je postavio pitanje zamjeniku načelnika F. Korpar, što je sa stupovima za 

javnu rasvjetu uz prugu u Križancu? 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da je načelnik dogovarao radove sa HEP-om.   

 

Pošto više nije bilo pitanja vijećnika, predsjednik Vijeća M. Bosilj je predložio dopunu 

dnevnog reda sa drugom točkom i to: 

Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio dnevni red sa dopunom   na izglasavanje.  

 

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

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za popise birača Općine Sveti 

Ilija  

2. Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o provođenju katastarske 

izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Sveti Ilija 
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1. točka 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za popise birača Općine Sveti 

Ilija 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj pojasnio je ovu točku dnevnog reda i stavio na raspravu. 

 

Vijećnik K. Blaži je postavio pitanje da li je ta komisija za sve izbore. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio da je funkcija te komisije da izvrši uvid u popise 

birača, iako ona  ne može izvršiti korekciju popisa i ta komisija  će biti  za sve izbore koji će 

biti održani u tom mandatu. 

 

Vijećnik Z. Pačko je postavio pitanje zašto su tri člana iz Beletinca? 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj ga je zamolio da predloži konkretni prijedlog izmjena sa 

imenima. 

 

Vijećnik K. Blaži je predložio da članovi budu iz svakog sela. 

 

Pošto nitko nije htio dati konkretni prijedlog, predsjednik Vijeća M. Bosilj je predložio 

članove Povjerenstva i to: 

1. Ivan Domislović – predsjednik 

2. Josip Barulek – član 

3. Ivica Cepanec – član 

4. Robert Puškadija – zamjenik predsjednika 

5. Zdravko Pačko – zamjenik člana 

6. Rudolf Makaj – zamjenik člana 

 

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

Rješenja o imenovanju Povjerenstva za popise birača Općine Sveti Ilija, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

popise birača Općine Sveti Ilija,  usvojeno sa 9 (devet) glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“.  

 

 

2. točka 

Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o provođenju katastarske 

izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj pojasnio je ovu točku dnevnog reda, naveo je da država izmjeru 

financira sa 40%, a 60 % JLS s tim da općina može dogovoriti sufinanciranje sa vlasnicima 

parcela, izmjera traje do 24 mjeseca, te je stavio prijedlog odluke na raspravu. 

 

Vijećnik K. Blaži je postavio pitanje da li je taj omjer reguliran zakonom. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio da je u skladu sa zakonom. 

 

Vijećnica J. Blagus je postavila pitanje što je sa vlasnicima parcela koji neće moći 

isfinancirati, da li će oni biti izuzeti od izmjere? 
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Vijećnik K. Blaži je postavio pitanje kolika je cijena po ha? 

Predsjednik Vijaća M. Bosilj je odgovorio da je za sada cijena po ha 2.600,00 kn, te da je na 

nama tj Općinskom vijeću da odlučimo omjer plaćanja. 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je pojasnio da mi možemo potpisati Sporazum, ali ga možemo 

prolongirati ukoliko nećemo biti u mogućnosti financirati izmjeru.  

 

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

Odluke o potpisivanju Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra 

nekretnina na području Općine Sveti Ilija, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o potpisivanju Sporazuma o 

provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Sveti 

Ilija,  usvojena „jednoglasno“ sa 10 (deset) glasova.  

 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju. 

 

Sjednica je završila sa radom u 21,00 sat. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


