
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/11-01/12 

Urbroj: 2186/08-11-01/12 

Sveti Ilija, 14.10.2011. 

 

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

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

14.10.2011. sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 14.10.2011.godine u 

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

Početak sjednice u 19,00 sati. 

 

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

Jasna Blagus, Josip Barulek, Perica Minđek, Zdravko Pačko, Dean Hrastić i Zdravko Ostroški  

IZOSTANAK NAJAVIO: Ivan Domislović, Rudolf Makaj 

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 10 vijećnika, te postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

jedanaeste sjednice. Vijećnik Z. Pačko je dao primjedbu: „umjesto rasvjetom u ulici V. 

Nazora u Križancu, treba stajati S. Labaša“. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da se ta primjedba ispravi u zapisniku sa 

jedanaeste sjednice.  

Pošto više nije bilo primjedbi, konstatirao je da je zapisnik sa jedanaeste sjednice sa prije 

navedenim ispravkom usvojen jednoglasno sa 10 glasova. 

 

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

 

Vijećnik Zdravko Pačko uputio je  pitanje načelniku Ivici Minđek:  

1. „da li će se urediti autobusno stajalište preko puta ribljeg restorana?“ 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio: 
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- „da ide u pregovore sa Hrvatskim cestama.“  

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je uputio pitanje zamjeniku načelnika F. Korpar: „ u kojoj je fazi 

problematika oko geodetske izmjere na području općine, kad bude naša općina na redu, tako 

da možemo donijeti odluku o sufinanciranju općine i mještana općine?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da nismo dobili nikakve povratne informacije, 

nakon poslane odluke. 

 

Pošto više nije bilo pitanja vijećnika, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio dnevni red na 

glasanje.  

 

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 Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija 

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i 

financijske izvještaje Općine Sveti Ilija za 2010.g. 

 

 
 

1. točka 

Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za 

obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj pojasnio je ovu točku dnevnog reda i naveo da je zakonska 

obveza donošenja odluke rok do 15.10.2011., te je stavio prijedlog na raspravu. 

 

Načelnik Ivica Minđek je iznio da se mora  donijeti odluka da ljudi mogu legalizirati svoje 

objekte. 

 

Vijećnik R. Puškadija je postavio pitanje načelniku: „ čiji će to biti prihodi?“  

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da će to biti prihodi 50% općine, a 50% države, jer je to neki 

vid kazne zbog nelegalne gradnje. 

 

Vijećnik Z. Ostroški je predložio da se prijedlog odluke izmijeni, te da se stave dvije zone i to 

stambena zona u koju ulaze sva naselja općine i druga zona, odnosno vikend zona u koju bi 

još ušli „Conari“  i „Hrastići“ u Krušljevcu, te „Šestaki“ u Križancu. 

Cijena za I zonu bi bila ona najniža od 20,00 kn, a cijena za II zonu 15,00 kn. 
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Zamjenik načelnika F. Korpar je iznio da je obveza općine izraditi registar nezakonito 

izgrađenih zgrada do kraja ove godine. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio da se moraju građani upoznati, te ova odluka mora biti 

objavljena u glasilima. 

 

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

Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru sa izmjenama I zona u iznosu od 20,00 

kn, te II zona u vrijednosti od 15,00 kn,  na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za 

položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,  

usvojena jednoglasno sa 10 (deset) glasova.  

 

 

2. točka 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 

Proračuna Općine Sveti Ilija 

 

Načelnik Ivica Minđek je pojasnio da bi političke stranke koje participiraju u Općinskom 

vijeću Općine dobile 1.000,00 kn po vijećniku. 

 

Vijećnik Perica Minđek je postavio pitanje koji je kriterij rasporeda za isplatu političkim 

strankama? 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da će do kraja godine sve stranke dobiti novce. 

 

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

radu načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2011.g., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o raspodjeli sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija, usvojena „ jednoglasno“ sa 10 

(deset) glasova.  

 

3.točka 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i 

financijske izvještaje Općine Sveti Ilija za 2010.g. 

 

Načelnik Ivica Minđek je pojasnio ovu točku dnevnog reda, te naveo da je to zakonska 

obveza, te da je Izvršenje proračuna za 2010.g. bilo usvojeno na sjednici vijeća u 3. mjesecu 

2011., ovo je samo izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje Državnog ureda za 

reviziju. 

 

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

prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Ilija 

za 2010.g.,, na usvajanje. 
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Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenom 

uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Ilija za 2010.g., usvojena „jednoglasno“ 

sa 10 (deset) glasova.  

 

 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju. 

 

Sjednica je završila sa radom u 19,45 sati. 

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


