
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/10-01/06 

Urbroj: 2186/08-10-01/06 

Sveti Ilija, 09.06.2010. 

 

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

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

09.06.2010. sastavljen je 

Z A P I S N I K 

 

sa šeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 09.06.2010. 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, Tomo Cikač, 

Zdravko Ostroški, Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Ivica Cepanec, Josip Barulek, Perica 

Minđek, Jasna Blagus i Rudolf Makaj 

IZOSTANAK NAJAVIO: Zdravko Pačko  

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: - 

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 12 i da postoji  kvorum za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

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

pete sjednice? 

Vijećnik Krunoslav Blaži iznio je primjedbu na Zapisnik na stranici 3. „zatražena je 

specifikacija dugovanja“. 

 

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

 

Vijećnik J. Barulek postavio je pitanje oko asfaltiranja ulice Lj. Gaja u Doljanu? 

 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da je Županija sudjelovala sa 75.000,00 kn, a općina je 

financirala oko 200.000,00 kn vlastitih sredstava, stoga sad više nema sredstava, kad bude 

mogućnosti prići će se realizaciji istog..  
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Vijećnik I. Cepanec postavio je tri pitanja i to: 

1. Daljnji radovi i saniranje klizišta u ulici V. Nazora u Seketinu? 

2. Ulica M. Gupca – završetak asfaltiranja kompletne ulice? 

3. Početak radova, usluga radnog stroja i radnika kod sanacije općinskih javnih putova i 

odvodnih kanala, te ujedno i saniranje divljih deponija – jača kontrola tih deponija, a 

ujedno i uvesti pojedinačne kazne donijete Odlukom Vijeća, te apelira da se zaposli 

općinski komunalni redar. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je upozorio da se članovi vijeća moraju pridržavati Poslovnika i 

mogu postaviti najviše do 2 pitanja. 

 

Načelnik I. Minđek je dogovorio na postavljena pitanja: 

1. radni stroj ide u Seketin idući tjedan, ovaj tjedan je u Tomaševcu 

2. za asfaltiranje ulice M. Gupca nema financijskih sredstava 

3. sanacija klizišta- dovezeno 5 betonskih stupova, još će se 5 dobiti od donatora, 

sanacija klizišta stoji oko 350.000,00 kn 

- komunalnog redara općina ne može zaposliti jer nemamo financijske mogućnosti za 

zapošljavanje još jednog djelatnika, a općina je poslala dopis svim domaćinstvima 

naselja Seketin koje je dostavio Mjesni odbor. 

 

Vijećnik T. Cikač postavio je pitanje čišćenje kanala uz prugu u Tomaševcu, očišćen je već 

kanal prije nekoliko godina koji su čistili ročnici i vlasnici parcela koje se nalaze uz prugu, te 

moli da se pošalje dopis HŽ jer to zemljište je u vlasništvu HŽ-a 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da je teško razgovarati sa HŽ-om, zadnje 3 parcele pripadaju 

Općini Gornji Kneginec, Općina će poslati dopis direktoru Grbcu.  

 

Vijećnica J. Blagus postavila je 2 pitanja i to: 

1. Što je riješeno s putem Lagus? 

2. Dali će se proširiti ulica V. Nazora kod križa i staviti ogledalo jer je nepregledno kad se 

spušta prema ulici B. jelačića? 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da se mora posavjetovati sa službama iz PZC-a. 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da je taj problem oko puta Lagus na sudu. 

 

Vijećnik K. Blaži je postavio pitanje oko izgradnje škole u Sv. Iliji, te da li je općina spremna 

za izgradnju? 

 

Načelnik I. Minđek je dogovorio da je sa zamjenikom bio na razgovoru kod državnog tajnika 

i kod župana Varaždinske županije gdje je obećano da se nalazimo na prvom mjestu rang liste  

u županiji za izgradnju škole. 

 

Vijećnik R. Makaj je iznio da je bila zatražena specifikacija troškova održavanja stroja. 

 

Načelnik I. Minđek je iznio da je napravljeno izvješće o troškovima stroja i radu stroja, te se 

može dobiti na uvid tko je zainteresirani. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je uočio propust, a prema članku 77. Poslovnika Općinskog 

vijeća, te je zamolio prisutne vijećnike da se izjasne da li prihvaćaju izmjene zapisnika. 
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Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da se zapisnik prihvaća jednoglasno sa 12 glasova, 

sa izmjenom da je „zatražena specifikacija dugovanja općine“.  

 

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

izglasavanje.  

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog odluke o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija 

2. Prijedlog odluke o uključenju u Program državne izmjere i katastra nekretnina 

u Općini Sveti Ilija 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova. 

 

1. točka 

Prijedlog odluke o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija  

 

Načelnik I. Minđek obrazložio je prijedlog odluke, te je iznio da je to obveza usklađenja, a 

prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te je iznio da se u 

Općini ne mijenjaju naknade. 

 

Pošto nije bilo primjedbi, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog odluke o visini 

naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o visini naknada dužnosnika Općine 

Sveti Ilija,  prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova. 
 

 

2.točka 

Prijedlog odluke o uključenju u Program državne izmjere i katastra nekretnina u 

Općini Sveti Ilija 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je obrazložio prijedlog ove odluke te je iznio da je još kad je 

bilo Poglavarstvo bio zatražen prijem kod pročelnice Ureda za katastar, tada je bio poslan 

dopis Središnjem uredu u Zagrebu, tada je stigao odgovor da se podnese zahtjev, prosječna 

cijena je za 1 ha 2.600,00 kn bez PDV-a, od toga država financira sa 40%, ostalih 60% 

općina, ali se mogu uključiti pravne i fizičke osobe. 

 

Vijećnica J. Blagus je postavila pitanje na koja se to zemljišta odnosi. 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da se odnosi na sva zemljišta u općini, gdje će biti 

uređeno sve katastarski i gruntovno. 

 

Predsjednik vijeća M. Bosilj je iznio da je to veoma važna stvar za cijelu općinu, te ako 

općina neće više biti zainteresirana nemamo nikakve obveze za istom. 
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Pošto nije bilo primjedbi, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog odluke o uključenju 

u Program državne izmjere i katastra nekretnina u  Općini Sveti Ilija, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka odluke o uključenju u Program 

državne izmjere i katastra nekretnina u  Općini Sveti Ilija,   prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova. 
 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećnicima na sudjelovanju. 

      

Sjednica je završila sa radom u 20,40 sati. 

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


