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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA  

           Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/22-01/1 

URBROJ: 2186/08-03-22-01 

Sveti Ilija, 27.01.2022. godine 

 

Na temelju članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20, 33/21) sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

s 02. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija od dana  27. siječnja 2022. 

godine koja je održana elektroničkim putem (preko zoom platforme). 

 

Elektronska sjednica je započela u 18:00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Dean Hrastić, Siniša Šestak, Mladen Golubar, Milivoj Ptiček, Sandro 

Sokol, Zdravko Ostroški, Borko Mikić, Biserka Sokol i Ljubomir Borović. 

 

IZOSTANAK SA SJEDNICE NAJAVILI: Ivica Cepanec, Ljubomir Šaško, Mario Posavec-

Lončarić i Andreja Dreven. 

IZOSTANAK SA SJEDNICE NISU NAJAVILI: - 

 

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:  načelnik Općine Marin Bosilj, Saša Avirović – 

predstavnik tvrtke Čistoća d.o.o. i Ivan Kuharić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Sveti Ilija i zapisničar. 

 

Sjednicom Vijeća predsjedavao je predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dean Hrastić, koji je s 

pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Ilija Ivanom Kuharićem poslao putem 

e-maila pozive i materijale za održavanje 02. izvanredne sjednice. 

 

D N E V N I  R E D 

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Sveti Ilija 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Sveti Ilija za 2021. godinu 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Sveti Ilija za 2022. godinu 
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Dnevni red je usvojen „jednoglasno“ sa 9 (devet) glasova „ZA“. 

1. Točka 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
na području Općine Sveti Ilija 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Dean poziva najprije načelnika g. Marina Bosilja da se uvodno 

obrati po ovoj točci dnevnog reda, a zatim g. Avirovića da detaljno pojasni prijedlog Odluke. 

Načelnik pojašnjava kako smo u prosincu 2021. godine stavili prijedlog Odluke na javno 

savjetovanje, a ujedno se odluka mora uskladiti sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Načelnik 

navodi kako su ovom odlukom propisane sve činjenice o načinu i pružanju sakupljanja 

komunalnog otpada. Također navodi kako ima nekoliko noviteta u samoj odluci, a najbitnija je 

promjena cijene, a o svemu će pojasniti g. Avirović. Napominje kako je zakon propisao na koji 

način se treba gospodariti otpadom i moramo biti svjesni da su cijene energenata i ostalih 

proizvoda u porastu. Načelnik daje riječ g. Aviroviću. 

Saša Avirović pozdravlja sve prisutne ispred tvrtke Čistoća d.o.o. i pojašnjava da prema novom 

Zakonu je najveći novitet što je potrebno u Odluci istaknuti cijenu, te obrazlaže hodogram 

donošenja Odluke. Navodi kako je prvi korak staviti prijedlog odluke na javno savjetovanje 

najmanje 30 dana što je Općina Sveti Ilija napravila. Nakon toga tu Odluku je potrebno usvojiti 

na sjednici vijeća, a Čistoća d.o.o. predlaže novi cjenik koji ponovno treba proći javno 

savjetovanje u trajanju od 30 dana. Nakon toga gradonačelnici i načelnici trebaju provesti javno 

savjetovanje sa udrugama potrošača i nakon toga mogu dati suglasnost na cjenik. Kada načelnik 

općine dostavi suglasnost na novi cjenik, Čistoća treba 15 dana prije početka primjene novog 

cjenika obavijestiti korisnike na svojim web stranicama. Sve zajedno traje cca 3 mjeseca u 

najboljem slučaju, što znači da bi cijela procedura trebala biti završena najranije 1. travnja. U 

pojašnjavanju stavaka Odluke bitno je navesti cijenu minimalne javne usluge koja mora biti 

jedinstvena što znači da ne mogu biti navedene dvije obavezne minimalne javne usluge u 

različitim cijenama što je definirano u čl. 17. U članku 25. definiran je kriterij za umanjenje 

odnosno pojašnjenja za korisnike koji ne koriste komposter - cijena javne usluge će se umanjiti za 

16,71 kuna bez PDV-a. Korisnici koji ne koriste komposter plaćat će cijenu 58,84 kune bez PDV-

a za kućanstva, odnosno 51,32 kune za korisnike koji nisu kućanstvo. G. Avirović pojašnjava 

kako se varijabilna cijena određuje prema zapremnini odnosno volumenu. Korisnici uglavnom 

imaju kante zapremnine 120 litara i cijena preuzimanja će iznositi 10,50 kuna, ali je to cijena koju 

će predložiti Čistoća nakon što se prihvati ova Odluka. Navodi kako je u ovoj cijeni uračunato 

sve osim zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada. G. Avirović navodi da je ukratko rekao sve 

i da stoji na raspolaganju za pitanja. 

Predsjednik vijeća Dean Hrastić stavlja prijedlog Odluke na raspravu. 

 Vijećnik Borko Mikić postavlja pitanje da li je predviđen popust za jednočlanu obitelj.  

G. Avirović odgovara da Zakon predviđa mogućnost da se daje popust onima koji više odvajaju 

otpad i onima koji ne koriste komposter za odvajanje biootpada. Članovi domaćinstva zakonom 

nisu predviđeni.  
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Vijećnik Mikić odgovara kako smatra bi takva mjera bila dobra i poticajna za sve koji imaju mala 

primanja i da jednočlana obitelj “proizvodi“ manje otpada nego četveročlana ili peteročlana 

obitelj. Također smatra da ono što nije predviđeno Zakonom ne znači da nije dozvoljeno već 

suprotno. Kao primjer navodi grad Čakovec koji je odgodio donošenje odluke iz razloga jer žele 

donijeti odluku kojom će se cijena definirati prema masi prikupljenog otpada.  

Saša Avirović odgovara kako je činjenica da otpad proizvode ljudi, a ne kvadratura prostora u 

kojem žive i napominje kako zakon svatko tumači onako kako svatko vidi da je napisan, ali da će 

na kraju zakonodavac dati svoje tumačenje. Također bi želio da se što prije napravi upravni 

nadzor nad jedinicama lokalne samouprave koji su primjenjivali kriterij prema broju članova 

domaćinstva ili neke druge kriterije. Smatra kako bi nakon donošenja njihovih mišljenja mogli 

lakše donositi odluke. Napominje kako ne bi htjeli da neke jedinice lokalne samouprave padnu na 

upravnom nadzoru jer bi se sve zakompliciralo i s rokovima i sa prikupljanjem otpada. Navodi 

kako su se konzultirali s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i dali su jasno do znanja kako 

su im takvi kriteriji neprihvatljivi. Navodi kako oni stoje iza teksta odluke svojim znanjem i 

iskustvom, a primjenjujući kriterij s brojem članova kućanstva vide nekoliko problema. 

Napominje kako su troškovi za prikupljanje komunalnog otpada isti gotovo isti kao i u ostalim 

zemljama EU i da su svjesni da su primanja u Hrvatskoj manja nego u većini drugih zemalja EU, 

ali da se takva pitanja moraju rješavati u svakoj jedinici lokalne samouprave zasebno.  

Načelnik Marin Bosilj odgovara kako se slaže kako bi bilo najbolje da se plaća onoliko koliko 

netko troši ili koristi, a u ovom slučaju je to jako teško. Nitko ne može jamčiti da samačko 

domaćinstvo troši manje nego ono koje ima tri člana jer sve ovisi o načinu i stilu života. Navodi 

kako bi se mogao također pojaviti problem kada bi se uvelo plaćanje prema masi proizvedenog 

otpada jer bi smeće moglo završiti u šumama i livadama samo kako netko ne bi morao platiti 

visoku cijenu zbrinjavanja.  

Vodi se kratka rasprava između načelnika Marina Bosilja, vijećnika Borka Mikića i predstavnika 

Čistoće d.o.o. Saše Avirovića oko mogućnosti sufinanciranja odvoza otpada građanima. 

Vijećnica Biserka Sokol  postavlja pitanje da li postoje neki posebni uvjeti koji će se trebati 

zadovoljiti da bi se smanjila cijena za (ne)korištenje kompostera.  

Saša Avirović pojašnjava kako ne postoje posebni uvjeti, već korisnik mora kupiti komposter u 

centrima ili može biti kućne izrade. Svi koji zaduže spremnik za odvoz biootpada biti će zaduženi 

za cijenu u iznosu od 75,55 kuna uvećanu za PDV.  

G. Avirović pojašnjava ugovorne kazne i navodi kako tvrtci Čistoća d.o.o. nije u cilju ljude 

kažnjavati već educirati, što znači da će prvo ići opomene, a oni koji će se oglušiti da će 

jednostavno biti prisiljeni slanjem kazne. Cilj je da ljudi što više koriste otpad za recikliranje. 

Vijećnik Milivoj Ptiček postavlja pitanje vezano uz plan odvoza za tekstil, i to konkretno da li će 

se primjenjivati novi cjenik vezan za odvoz tekstila ili tek kad stupi odluka na snagu.  

Saša Avirović odgovara kako će se do primjene odluke sve odvijati prema starom sistemu. 
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Nakon pitanja vijećnika predsjednik Dean Hrastić stavlja prijedlog odluke na glasovanje. 

Prijedlog  je usvojen  sa 8 (osam) glasova „ZA“ i 1 (jednim) „SUZDRŽANIM“. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Odluka o prihvaćanju Prijedlog 
Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti 
Ilija usvojena sa 8 (osam) glasova „ZA“ i 1 (jednim) „SUZDRŽANIM“.  
 

Sjednicu napušta predstavnik Čistoće d.o.o. g. Saša Avirović. 

2. Točka 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Sveti Ilija za 2021. godinu 

Predsjednik Dean Hrastić poziva izvjestitelja načelnika Marina Bosilja da izvijesti o prijedlogu 

Odluke. 

Načelnik Marin Bosilj pojašnjava kako je potrebno usvojiti analizu stanja sustava civilne zaštite 

kako bi se sam sustav mogao unaprijediti. Navodi kako su u analizi navedene operativne snage 

kao i njihove zadaće koje obavljaju na terenu. Najaktivnije su vatrogasne postrojbe koje kroz 

godinu imaju najviše intervencija i pomažu u obrani civilnog stanovništva od poplava, požara i 

ostalih nepredviđenih situacija. Načelnik navodi i ostale aktivnosti operativnih snaga civilen 

zaštite u 2021. Godini. 

Predsjednik vijeća Dean Hrastić stavlja prijedlog Odluke na raspravu. 

Pošto se nitko ne javlja za raspravu, predsjednik Dean Hrastić stavlja prijedlog odluke na 

glasovanje. 

Prijedlog  je usvojen  „jednoglasno“ sa 9 (devet) glasova „ZA“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Prijedlog Odluke o prihvaćanju 
analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu usvojen 
„jednoglasno“ sa 13 (trinaest) glasova „ZA“.  
 

3. Točka 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana razvoja civilne zaštite na području Općine Sveti 

Ilija za 2022. godinu 

Predsjednik Dean Hrastić poziva izvjestitelja načelnika Marina Bosilja da izvijesti o prijedlogu 

Odluke. 

Načelnik Marin Bosilj pojašnjava kako je to planski dokument koji jedinice lokalne samouprave 

moraju usvojiti sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. Navodi kako su u točci 5. navedena 

sredstva osigurana u proračunu za razvoj sustava civilne zaštite. Navodi kako smo svjedoci da se 

Hrvatska u posljednjih nekoliko godina suočava s različitim katastrofama i to potresima, 

poplavama i slično. Stožer i povjerenici civilne zaštite lokalne samouprave su bitni u pomoći kod 



5 
 

hitnih situacija, no najvažnije su nam organizirane operativne snage poput vatrogasnih postrojbi, 

HGSS-a Crvenog križa i sl. za brzo i efikasno djelovanje. 

Predsjednik vijeća Dean Hrastić stavlja prijedlog Odluke na raspravu. 

Pošto se nitko ne javlja za raspravu, predsjednik Dean Hrastić stavlja prijedlog odluke na 

glasovanje. 

Prijedlog  je usvojen  „jednoglasno“ sa 9 (devet) glasova „ZA“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić konstatira da je Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana 

razvoja civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu usvojena „jednoglasno“ sa 

9 (devet) glasova „ZA“. 

 
Sjednica je završila s radom u 19:00 sati. 

 

 

 


