REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/11-01/09
Urbroj: 2186/08-11-01/09
Sveti Ilija, 18.03.2011.
Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
(«Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 24/09) na sjednici Općinskog vijeća održanoj
18.03.2011. sastavljen je
ZAPISNIK
sa devete sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 18.03.2011.godine u
prostorijama Općine Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija.
Početak sjednice u 18,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Marin Bosilj, Ivan Domislović, Vladimir Ptiček, Dean Hrastić,
Zdravko Ostroški, Ivica Cepanec, Jasna Blagus, Josip Barulek, Perica Minđek, Zdravko
Pačko i Rudolf Makaj
IZOSTANAK NAJAVIO: Robert Puškadija
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 i da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje.
Predsjednik Općinskog vijeća M. Bosilj je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa
osme sjednice, pošto primjedbi nije bilo, konstatirao je da je zapisnik sa sedme sjednice
usvojen jednoglasno sa 10 glasova.
Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća sjednica je počela sa pitanjima vijećnika.
Vijećnik Perica Minđek je postavio pitanje da li je bila želja pokojnog vijećnika Tome Cikač
da njegov sprovod bude skroman i da neće biti ceremonija?
Predsjednik Vijeća Marin Bosilj je pojasnio vijećniku P. Minđek da nije imao snage govoriti,
te da su svi vijećnici bili obaviješteni, ali također da obitelj pokojnog nije izrazila želju dana
pokopu bude govor.
Vijećnik I. Domislović se priključio raspravi, te je naveo da iz toga treba izvući pouku.
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Načelnik I. Minđek je obavijestio vijećnike da je općina kupila vijenac, te ako netko od
vijećnika nije bio na sprovodu ima sigurno neki opravdani razlog nedolaska.
Vijećnik Rudolf Makaj je postavio 2 pitanja načelniku i to:
1. Da li je općina namaknula financijska sredstva za izgradnju školske dvorane u
Beletincu za nove radove koji su se pojavili?
O tome mora obavijestiti Školski odbor Osnovne škole Beletinec.
2. Da li će se i kad početi graditi škola i dvorana u Svetom Iliji?
Načelnik I. Minđek je odgovorio da je će župan dati novce za izgradnju dvorane u Beletincu,
ali da ne zna koliko jer još nije potpisan sporazum između općine i županije.
Zamjenik načelnika F. Korpar je pojasnio da su se pojavili dodatni radovi koji nisu bili
definirani u projektu, ali ti problemi neće zaustaviti radove.
Vijećnik Z. Ostroški poručio je članovima Školskog odbora da su se tek sada pojavili kad se
počela graditi dvorana,škola nema novce, tako da sve dodatne radove mora platiti ili općina,
ili županija ili država, te da građevinski lobi u zakon nameće dodatne poslove.
Vijećnik I. Cepanec je postavio 2 pitanja načelniku i to:
1. Da li će se u 2011.g. asfaltirati ulica M. Gupca u Seketinu?
2. Da li će se sanirati klizište u Seketinu, jer se već cijelo klizište potegnulo do same
kuće?
Načelnik I. Minđek je odgovorio da se ulica M. Gupca ove godine ne može asfaltirati, a
klizište će se sanirati zbog obiteljske kuće.
Vijećnik I. Domislović je postavio 2 pitanja načelniku i zamjeniku načelnika i to:
1. Da li postoji kakva mogućnost da se otvori i kod nas u općini „Vinska cesta“, jer
postoji želja da se povodom Dana općine otvore „Dani otvorenih klijeti“?
2. Da li postoji mogućnost da se asfaltira ulica Tina Ujevića jer da tu živi oko 7 obitelji?
Načelnik I. Minđek je upitao da li postoje kakvi programi i projekti za izgradnju vinskih cesta,
jer za izgradnju vinskih cestatrebaju postojati turistički i ugostiteljski sadržaji?
2.Za asfaltiranje ulice T. Ujevića treba potpisati ugovore o sufinanciranju sa ljudima i oni
moraju skupiti 50% financijskih sredstava, a općina će pomoći sa drugih 50%.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj se priključio raspravi, te je naveo da je za to da budu „Dani
otvorenih klijeti“ povodom Dana općine, da se tako ponude neki novi sadržaji.
Pošto više nije bilo pitanja vijećnika, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio dnevni red na
izglasavanje.
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 10 (deset) glasova.
Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći:
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DNEVNI RED
Izvješće Mandatnog povjerenstva
Prijedlog Rješenja o izboru člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
Svečana prisega člana Općinskog vijeća
Izvješće Odbora za izbor i imenovanje
Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog
vijeća Općine Sveti Ilija
6. Izvješće Odbora za izbor i imenovanje
7. Prijedlog Rješenja o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
8. Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do
31.12.2010.
9. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010.g.
10. Obavijest načelnika o raspisivanju Izbora za Vijeće mjesnih odbora
1.
2.
3.
4.
5.

1. točka
Izvješće Mandatnog povjerenstva
Umjesto odsutnog predsjednika Mandatnog povjerenstva vijećnika Roberta Puškadije,
Izvješće je podnio vijećnik Ivica Cepanec.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećniku I. Cepanec na podnesenom Izvješću.
2. točka
Prijedlog Rješenja o izboru člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
Predsjednik Vijeća M. Bosilj pojasnio je ovu točku dnevnog reda i stavio je na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog Rješenja
o izboru člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Rješenje o izboru člana Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija, usvojeno jednoglasno sa 10 (deset) glasova.
3. točka
Svečana prisega člana Općinskog vijeća
Predsjednik Vijeća M. Bosilj pročitao je svečanu prisegu, a vijećnik Dean Hrastić je
odgovorio: „prisežem“ i potpisao prisegu.
Predsjednik Vijeća M. Bosilje je čestitao novoizabranom vijećniku Deanu Hrastić i zaželio
mu puno uspjeha u daljnjem radu.
4.točka
Izvješće Odbora za izbor i imenovanje
Izvješće Odbora za izbor i imenovanje podnio je predsjednik vijećnik Vlado Ptiček.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećniku V. Ptiček na podnesenom Izvješću.
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5. točka
Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija
Predsjednik Vijeća M. Bosilj pojasnio je ovu točku dnevnog reda i stavio je na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog Rješenja
o izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Rješenje o izboru člana Odbora za Statut i
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, usvojeno jednoglasno sa 11 (jedanaest)
glasova.
6. točka
Izvješće Odbora za izbor i imenovanje
Izvješće Odbora za izbor i imenovanje podnio je predsjednik vijećnik Vlado Ptiček.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećniku V. Ptiček na podnesenom Izvješću.
7. točka
Prijedlog Rješenja o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
Predsjednik Vijeća M. Bosilj pojasnio je ovu točku dnevnog reda i stavio je na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog Rješenja
o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća
Općine Sveti Ilija, na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Rješenje o izboru člana Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, usvojeno
jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova.
8. točka
Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do
31.12.2010.
Uvodno izlaganje iznio je Načelnik I. Minđek i rekao je da prihodi iznose 3.643.958,54 kn, a
rashodi 3.299.724,51 i da su oni za 4% manji od planiranih. Iznio je da je općina dužna prema
dobavljačima 620.000 kn, a nenaplaćeni prihodi prema općini iznose 500.00 kn. Naveo je da
je dug prema ŽUC-u smanjen za izgradnju ceste prema Conarima. Također se treba
kompenzirati dugovanje za 50.000 kn sa Županijom za biljni pročistač.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio načelniku na izlaganju i stavio ovu točku na
raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.g., na
usvajanje.
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Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za
razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.g., usvojeno sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 (tri)
„suzdržana“.
9. točka
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010.g.
Uvodno izlaganje iznio je Načelnik I. Minđek i naveo kapitalne projekte koje je općina
realizirala u drugom polugodištu 2010.g., a to su: izgrađena pješačka staza u Doljanu i u
Beletincu, započela je izgradnja biljnog pročistača u Sv. Iliji, zacjevljen potok u naselju
Doljan, uređeno parkiralište kod groblja u Žigrovcu, te drugi projekti.
Vijećnik Z. Ostroški je naveo da se izgradnja projekata potkrijepi financijskim izvješćem.
Načelnik I. Minđek je pohvalio vijećnika i predsjednika MO Seketin g. Ivicu Cepanec da je
nabavio za svoje naselje 46 betonskih stupova za javnu rasvjetu.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio načelniku na izlaganju i stavio ovu točku na
raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Izvješće o radu
Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvješće o radu Općinskog načelnika za
razdoblje srpanj – prosinac 2010.g., usvojeno sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržana“.

10.točka
Obavijest načelnika o raspisivanju Izbora za Vijeće mjesnih odbora
Načelnik I. Minđek je obavijestio vijećnike da se ove godine trebaju održati izbori za mjesne
odbore u petom ili šestom mjesecu. Izbore raspisuje Načelnik, a na temelju članka 4. Odluke
o provedbi izbora u mjesnim odborima, te je još izvijestio da oporba predloži jednog člana i
jednog zamjenika člana Općinskog izbornog povjerenstva, jednog člana i zamjenika daje
vladajuća stranka.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju.
Sjednica je završila sa radom u 19,10 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Bosilj
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