REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/12-01/17
Urbroj: 2186/08-12-01/17
Sveti Ilija, 14.09.2012.
Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija («Službeni
vjesnik Varaždinske županije» broj 24/09) na sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.09.2012.
sastavljen je
ZAPISNIK
sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 14.09.2012.godine u
prostorijama Općine Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija.
Početak sjednice u 20,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Marin Bosilj, Ivica Cepanec, Robert Puškadija, Jasna Blagus, Josip
Barulek, Perica Minđek, Zdravko Pačko, Zdravko Ostroški, Ivan Domislović, Rudolf Makaj, Dean
Hrastić i Krunoslav Blaži
IZOSTANAK NAJAVIO: IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Vladimir Ptiček
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: Ivica Minđek – Načelnik
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.
Predsjednik Općinskog vijeća M. Bosilj je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa petnaeste
i šesnaestee sjednice.
Pošto nije bilo primjedbi, konstatirao je da je zapisnik sa petnaeste i šesnaeste sjednice usvojen
jednoglasno sa 11 glasova.
Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća sjednica je počela sa pitanjima vijećnika.
Vijećnik Perica Minđek je uputio pitanje načelniku: „kad će se nastaviti sa nogostupom u Svetom
Iliji?“
Načelnik I. Minđek je odgovorio da će izgradnja nogostupa početi u ponedjeljak 17.9.2012., izabran je
izvođač radova „HIS“.
Vijećnik Ivica Cepanec je uputio dva pitanja načelniku:
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1. „kad će se nastaviti sa završetkom sanacije 1. faze klizišta u ulici V. Nazora u Seketinu?“
2. „kad će se asfaltirati ulica Matije Gupca u Seketinu?“
Načelnik I. Minđek je odgovorio:
1. „prva faza sanacije je završena, a za sanaciju druge faze nema novaca“
2. „nema novaca za asfaltiranje Matije Gupca.“
Sjednici se priključio 12-ti vijećnik Ivan Domislavić.
Vijećnik Zdravko Pačko je uputio 2 pitanja načelniku:
1. „do kud je došlo sa problematikom oko izgradnje škole u Sv. Iliji?“
2. „kad će se asfaltirati odvojci u Gajevoj i Vinogradskoj ulici u Križancu?“
Načelnik I. Minđek je odgovorio:
- „da će se škola sigurno početi graditi u drugoj godini, pokrenuti je postupak za aktiviranje
građevinske dozvole i građevinska dozvola je aktivirana“.
- „ne zna kad će riješiti ta problematika“
Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje:
„kako se postupa i da li se postupa sa suzbijanjem ambrozije u općini, te da li to mogu obavljati ljudi
zaposleni u Javnim radovima?“
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio da ljudi više nisu zaposleni u Javnim radovima, te da
općina šalje opomene vlasnicima neuređenih površina da iste očiste, čim zaprime bilo kakvu prijavu.
Vijećnik Rudolf Makaj je uputio pitanje načelniku: “što je sa organizacijom „Male škole“ u Beletincu,
da li će biti u Beletincu ili u Svetom Iliji“?
Načelnik I. Minđek je odgovorio da još nije ništa dogovoreno.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio da „Mala škola“ mora biti u onoj školi gdje će djeca ići u
prvi razred i da općina financira rad „Male škole“.
Vijećnik Ivan Domislović se priključio raspravi, te naveo da ne smije biti politiziranja kad su djeca u
pitanju, te da djeca moraju ići u „malu školu“ tamo gdje će ići u prvi razred.
Pošto više 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 12 (dvanaest) glasova.
Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED
1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012. do 30.06.2012. g.
2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2012.g.
3. Izbor suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
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1. Točka
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012. do 30.06.2012. g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pozvao djelatnicu Liljanu Jurak da uvodno obrazloži Polugodišnje
izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01. do 30.06.2012.
Liljana Jurak je detaljno obrazložila Izvršenje proračuna, te iznijela: „ da su za prvo polugodište
ostvareni prihodi u iznosu od 1.626.848,38 kn ili 33,11% od ukupno planiranih prihoda za 2012.g., a
rashodi iznose 1.790.988,28 kn ili 39,91%, te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od
164.139,90 kn, tu se pribraja manjak iz 2011.g. u iznosu od 39.387,59 kn, pa ukupni manjak iznosi
203.527,49 kn. Do odstupanja je došlo jer su uplatnice za groblje išle korisnicima groblja u osmom
mjesecu i Porezna uprava je također slala uplatnice za porez na tvrtke i kuće za odmor u 8.mj., te se u
drugom polugodištu očekuje veći priljev novaca na žiro-račun. Na rashodovnoj strani također nije bilo
većih odstupanja, osim za plaće u Javnim radovima jer je bilo zaposleno 12 ljudi, te je kupljeno
zemljište za dječje igralište u Križancu, pa je došlo do prekoračenja proračuna, kao i kod dodatnih
ulaganja na građevinskim objektima gdje su kupljena dva štednjaka za društveni dom u Beletincu i
društveni dom u Seketinu, za što nisu bila planirana sredstva.“
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pozvao vijećnike da se uključe u raspravu o ovoj točci dnevnog reda.
Vijećnik Krunoslav Blaži je postavio pitanje: „kako to da je na stavci komunalne naknade tako velika
naplativost?“
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio da obveznici plaćaju svoje dugovanje i iz prošlih godina.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012.
do 30.06.2012. g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012. do 30.06.2012. g., usvojen sa osam (8)
glasova „za“ i četiri (4) „suzdržana“.

2. Točka
Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2012.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pročitao izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2012.
U izvješću je naveo aktivnosti i to:
-donijete odluke za produljenje radnog vremena našim poduzetnicima, sufinanciranje vode, struje,
školsku kuhinju socijalno ugroženim obiteljima, kupljeno zemljište za dječje igralište za MO
Križanec,sufinanciranje općine u izgradnji kapelice u Žigrovcu, doluka o izmjeri ulice A. Šenoe u
Tomaševcu, zacjevljenje i postava nogostupa u Vinogradskoj ulici u Sv. Iliji, izvedeni projekti za
izgradnju dječjeg vrtića u Beletincu, zaposleno 12 djelatnika javnih radova, uređen nogostup na D3
cesti kroz naselja Križanec i Tomaševec, nastavljena izgradnja bio pročistača u Sv. Iliji, izabran novi
izvođač radova za dvoranu u Beletincu i druge aktivnosti
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio ovu točku dnevnog reda na raspravu.
Vijećnik Krunoslav Blaži je iznio da bi bilo bolje da je načelnik podnio izvješće o svom radu.

3

4
Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Izvješće o radu
načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2012.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01. do
30.06.2012.g., usvojeno sa sedam (7) glasova „za“, dva (2) „suzdržana“ i tri (3) „protiv“.
3. Točka
Izbor suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je objasnio ovu točku dnevnog reda, te je upitao vijećnike da li imaju
prijedlog za suca porotnika Županijskog suda.
Vijećnik Krunoslav Blaži je postavio pitanje: „da li već postoji kandidat?“
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio: „ da je u dosadašnja dva mandata tu dužnost obavljala Ljubica
Barulek iz Doljana, te da nije bilo nikakvih primjedbi na njezin rad, pa tako predlaže da i dalje ona
obavlja tu dužnost.“
Pošto nije bilo drugih prijedloga Predsjednik Vijeća je predložio Ljubicu Barulek iz Doljana za suca
porotnika Županijskog suda u Varaždinu.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Ljubica Barulek izabrana „jednoglasno“ sa dvanaest
(12) glasova za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju i velikoj toleranciji.
Sjednica je završila sa radom u 20,45 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Bosilj
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