
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/12-01/14 

Urbroj: 2186/08-12-01/14 

Sveti Ilija, 13.03.2012. 

 

 

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

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

13.03.2012. sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 13.03.2012.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, Zdravko Ostroški, 

Ivan Domislović, Rudolf Makaj i Krunoslav Blaži  

IZOSTANAK NAJAVIO:  

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 svih 13 vijećnika, te postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

trinaeste sjednice. Vijećnik Z. Ostroški je dao primjedbe na stranicama na 2. i 6. „suvišna je 

riječ skroz i kod odgovora načelnika treba stajati „obveze“. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da se te gramatičke greške isprave u zapisniku sa 

trinaeste sjednice.  

Pošto više nije bilo primjedbi, konstatirao je da je zapisnik sa trinaeste sjednice usvojen 

jednoglasno sa 13 glasova. 

 

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

 

Vijećnik Krunoslav Blaži uputio je  pitanje MO Doljan načelniku Ivici Minđek:  

1. „da li je i kada u planu  asfaltiranje ulice Ljudevita Gaja u Doljanu?“ 
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Načelnik Ivica Minđek je odgovorio: 

- „da se u skoroj budućnosti neće asflatirati, jer se moraju asfaltirati druge ulice po 

općini koje još nisu, a žive naši ljudi, te ako će biti sredstava tada se bude asfaltiralo.“  

 

Vijećnica Jasna Blagus je uputila dva pitanja načelniku Ivici Minđek: 

1. „zašto u zapisniku ne stoji da se neće angažirati drugi odvjetnik?“ 

2. „što je napravljeno, a što nije na cesti D3 u Tomaševcu?“ 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio na postavljena pitanja: 

1. „Općina neće rješavati privatne probleme.“ 

2. „zamjenik načelnika je svaki dan po dva sata na rješavanju  problematike na D3 

cesti.“ 

 

Zamjenik načelnika Franjo Korpar je dao odgovor na drugo pitanje vijećnice J. Blagus: 

- „morao se napraviti novi projekt, ishoditi posebne uvjete od strane: „Varkom-a, 

Termoplin-a, HEP-a i HT-a.“ 

-  Hrvatske ceste su zatražile nove potpise stanovnika Zagrebačke ulice, a posebno se 

odnosi na g. Kobala da se slaže sa projektom i da se neće nitko žaliti.“ 

 

Vijećnica Jasna Blagus je odgovorila načelniku:  „da se na problematici „put Lagus“ ne radi o 

privatnom posjedu, već da taj put koristi pet vlasnika parcela.“ 

 

Načelnik Ivica Minđek je predao ortofoto kartu vijećnici Jasni Blagus iz kojeg je vidljivo da 

se sporni put ne nalazi u Općini Sveti Ilija, već u Općini Gornji Kneginec.  

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanja zamjeniku načelnika Franji Korparu: 

- „što je sa znakom?“ 

- „ te da li će se izgraditi pješačka staza od ulice S. Labaša pa do vrha brijega i da li će 

se postaviti branik?“  

 

Zamjenik načelnika Franjo Korpar je odgovorio: 

- „Hrvatske ceste su obećale da će napraviti stazu, pošto vlasnici parcele uz zavoj nisu 

dozvolili da stroj uđe u njihovo dvorište, Hrvatske ceste su odustale od izgradnje 

pješačke staze na spomenutom zavoju, a što se tiče postave branika Hrvatske ceste su 

odgovorile da nema potrebe za postavljanje istog“ 

-  „a u svezi znaka biti će upozoreni izvođači radova i Hrvatske ceste  da se postavi novi 

znak.“ 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je postavio pitanje načelniku Ivici Minđeku: 

- „da li će potpisati ugovor za izgradnju nove škole u Sv. Iliji po modelu JPP?“ 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio: „da će sigurno potpisati ugovor o novom modelu 

sufinanciranja po JPP-u. ako će biti po onom modelu koji se pojavljuje u medijima a to je 70 

% Država, 20-25 % Županija i 5-10 % jedinica lokalne uprave tj u ovom slučaju općina“ 

 

Vijećnik Ivica Cepanec postavio je  dva pitanja načelniku Ivici Minđek: 

1. „kad će se asfaltirati ulica Matije Gupca u Seketinu, jer na nekim dijelovima nema 

više asfalta?“ 

2. „u kojoj je fazi sanacija klizišta?“ 
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Načelnik Ivica Minđek je odgovorio na postavljena pitanja: 

1. „Ulica Matije Gupca je jako loša ulica, ali kad bude mogućnosti ona će se 

asfaltirati, a sada je prioritet sanacija klizišta“ 

2. „lokalna cesta od bazena u Doljanu do dvorca u Seketinu će se presvući novim 

slojem asfalta, tako je dogovoreno sa ŽUC-em 

 

Vijećnik Ivan Domislović je sugerirao načelniku da se kod škole u Svetom Iliji i u ulici Bana 

Jelačića prema Školskoj postave ležeći policajci kakvi su kod VI Osnovne škole u Varaždinu, 

jer je to radi sigurnosti djece. 

 

Načelnik je odgovorio: „da je ta problematika već iznijeta načelniku PP Varaždin g. Blaži 

Darku na Komisiji za prevenciju, ali je problem u načinu financiranja.“ 

 

Vijećnik Vladimir Ptiček je predložio da bude u Školskoj ulici samo jedan smjer. 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio da je struka odbila da bude samo jedan smjer jer je 

Školska ulica uz lokalnu cestu. 

 

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

dnevnog reda. 

Predložio je 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija. 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj stavio je dnevni red sa dopunom na glasanje.  

 

Dnevni red sa dopunom je usvojen jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova. 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011. do 

31.12.2011.g. 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za mjesne odbore 

3. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

4. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011.g. 

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

iz Proračuna Općine Sveti Ilija 
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1. Točka 

 

Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011. do 

31.12.2011.g. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pozvao Načelnika Ivicu Minđek da  podnese izvještaj o 

izvršenju proračuna. 

 

Načelnik Ivica Minđek je pojasnio izvršenje proračuna za 2011.g., te je iznio:  

„da nema velikih odstupanja od donesenih Izmjena i dopuna proračuna, prihodi iznose 

4.546.582 kn, rashodi 3.630.299 kn, manjak od 916.282 je pokriven, sada je ostao manjak od 

39.387 koji je pokriven ove godine. Prihodi su ostvareni sa 94%, do odstupanja je došlo zbog 

smanjene donacije za izgradnju dvorane, ali je županija platila priključak struje i vode 

direktno Osnovnoj školi Beletinec. 

Rashodi su ostvareni sa 93%. 

Potraživanja općine iznose 580.570. 

Općina je dala izraditi projekte u suradnji sa županijom i Azrom PUR koji iznosi 30.000 kn , 

te Projekt Europa za građane.“ 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži uključio se u raspravu, konstatirao je  da nije bilo velikih odstupanja 

jer je rebalans bio u 12. mjesecu, postavio je pitanje što je sa naplatom komunalne i grobne 

naknade, te da će stoga biti suzdržan. 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio da smo slali opomene pred ovrhu za komunalnu 

naknadu, obveza za groblje postoji i ne otpisuje se. 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj je iznio da onda treba ići ovrha za komunalnu naknadu jer 

90% ljudi plaća komunalnu naknadu. 

 

Zamjenik načelnika je obrazložio da grobna naknada nema ovrhe. 

 

Vijećnik Zdravko Ostroški je iznio: „ da u članku 3. treba stajati precizno  iznos od 39.387,59 

kn, naveo je da ima dosta poznatih ljudi  koji ne plaćaju komunalnu naknadu i porez na tvrtku 

i porez na kuće za odmor.“ 

 

Vijećnik Ivan Domislović je predložio da JUO Općine zatraži od Porezne uprave spisak 

poreza na tvrtku i porez na kuće za odmor sa upitom da li se smije isti dati vijećnicima na 

uvid. 

 

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

Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.g.,  na 

usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za 

razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.g.,  usvojeno sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 (četiri) 

„suzdržana“.  

 

 

 

 



 

 

5 

5 

2. točka 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za mjesne odbore 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj pojasnio je da su ove izmjene i dopune priprema za slijedeće 

izbore za MO. 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je postavio pitanje: „koje su to izmjene?“ 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj je rekao da su izmjene tehničke naravi. 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži predlaže da se ta točka dnevnog reda prolongira za slijedeću 

sjednicu Vijeća jer u radnim materijalima nema dosadašnje odluke . 

 

Načelnik Ivica Minđek je pojasnio da smo taj prijedlog i usklađenje prijedloga odluke dobili 

od Ureda državne uprave. 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je iznio da se mijenja čl. 7 i u cijelosti članak 5. Odluke. 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj je obrazložio da je Klub vijećnika HNS-a trebao prije 

početka sjednice vijeća tražiti od JUO prvu odluku. 

 

Vijećnik Josip Barulek je obrazložio da su izmjene samo tehničke naravi. 

 

Vijećnik Zdravko Ostroški je obrazložio da su izmjene tehničke naravi, te je predložio da se 

uzme stanka od 15 minuta i fotokopira stara odluka. 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj je upitao vijećnike da li se slažu da bude stanka od 15 

minuta. 

Vijećnici su se složili. 

 

Predsjednik vijeća Marin Bosilj nastavlja sa sjednicom nakon 15 minuta stanke. 

 

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

izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za mjesne odbore, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

provedbi izbora za mjesne odbore, usvojena „ jednoglasno“ sa 13 (trinaest) glasova.  

 

3.točka 

 

Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj uvodno je obrazložio ovu točku dnevnog reda i naveo: „ da je 

odluka usklađena sa Zakonom o vodama, iz naknade  priključka na vodu dat će se izgraditi 

novi vod ili nastavak nekog voda, naknada ide direktno općini. Predlagač je savjetovao da 

naknada bude u fiksnom iznosu.“ 

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj stavio je prijedlog odluke na raspravu. 
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Pošto se  nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Odluku o 

priključenju na komunalne vodne građevine, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o priključenju na komunalne vodne 

građevine, usvojena „ jednoglasno“ sa 13 (trinaest) glasova.  

 

 

 

 

4.točka 

 

Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011.g. 

 

Izlaganje o ovoj točci iznio je Načelnik Ivica Minđek. 

Načelnik je iznio da je donijeto preko 20.-tak odluka, za socijalne slučajeve plaćanje struje i 

vode, za sufinanciranje školske kuhinje, za sufinanciranje dječjeg vrtića, općina sufinancira 

boravak djece u Dječjem vrtiću „Anđeo“ 500,00 kn, a sve ostale vanjske vrtiće 400,00 kn, 

plaćeno  je 12 ribičkih dozvola za RVI ŠRK „Keder“, „Azra“ izrađuje projekt „PUR“ i 

„Europa za građane“, donijeti proračun i rebalans proračuna, prekinuta dva važna projekta: 

biljni pročistač u Sv. Iliji i dvorana u Beletincu. 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je postavio pitanje : „zašto je obustavljen rad na pročistaču?“  

 

Zamjenik Načelnik Franjo Korpar je odgovorio na pitanje: „sve ovlasti oko gradnje bio 

pročistača date su „Varkom-u“, on je izabrao za najpovoljnijeg izvođača „Ekogradnja 

Coning“, ovi nisu još završili s radovima iako je posao trebao biti gotov za 2 mjeseca.“ 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je iznio da bi  trebali svi vijećnici apelirati na postojeće projekte. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje: „kako se daju socijalne pomoći?, i predložio da 

se kod dodjele pomoći konzultira Mjesni odbor.“ 

 

Načelnik Ivica Minđek: „ obiteljima koji su dobili pomoć su obitelji koji su ostali bez posla, 

oni su morali odraditi nekoliko dana u općini.“  

Načelnik traži međustranački sastanak, da se predlože projekti za slijedeću godinu. 

 

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

radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011.g., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvješće o radu načelnika za razdoblje 

srpanj-prosinac 2011.g., usvojeno sa 8 (osam) glasova „za“, 2 (dva) „suzdržana“ i 3 (tri) glasa 

„protiv“. 
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5.točka 

 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija 

 

Načelnik Ivica Minđek uvodno je obrazložio ovu točku dnevnog reda i naveo da smo dobili 

prijedlog odluke od Državnog ureda za reviziju, prijedlog odluke je isti kao i za 2011.g., 

sredstva će se uplatiti na žiro-račun središnjice stranaka.  

 

 

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

raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti 

Ilija, 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 13 

(trinaest) glasova. 

 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju. 

 

Sjednica je završila sa radom u 20,55 sati. 

 

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


