REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/10-01/08
Urbroj: 2186/08-10-01/08
Sveti Ilija, 20.12.2010.
Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
(«Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 24/09) na sjednici Općinskog vijeća održanoj
20.12.2010. sastavljen je
ZAPISNIK
sa osme sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 20.12.2010.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, Zdravko
Ostroški, Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Josip Barulek, Perica Minđek, Zdravko Pačko i
Rudolf Makaj
IZOSTANAK NAJAVIO: Jasna Blagus i Tomo Cikač
IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Ivica Cepanec
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
sedme 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 Zdravko Pačko je postavio 2 pitanja načelniku i to:
1.Da li su riješeni imovinsko-pravni odnosi u zaseoku prema Miljenku Barić u Križancu?
2.Da li će se u slijedeće 4 godine izvoditi kakvi radovi u Križancu u ulici S. Labaša (npr.
rekonstrukcija vodovodne mreže)?
Načelnik I. Minđek je odgovorio da je razgovarao sa g. Ljubek-om, te da on dozvoljava
radove prema zaseoku u Križancu.
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- U razgovoru sa „Varkom-om“ prvo treba izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici
Bana Jelačića od Doljana prema Tomaševcu, odnosno glavni vod, pa tek onda rukavce.
Vijećnik I. Domislović upućuje apel načelniku da je zamoljen od ljudi da se uputi dopis HT
TKC, sad kod izgradnje repetitora na Briški da se često gubi signal na mreži 098.
Načelnik I. Minđek je dogovorio da će uputiti dopis HT TKC.
Vijećnik K. Blaži postavio je 2 pitanja načelniku i to:
1. Da li se planiraju izgraditi nadstrešnice na autobusnim stajalištima?
2. Što je sa sanacijom klizišta u Vinogradskoj ulici u Svetom Iliji?
Načelnik I. Minđek je odgovorio
1. Da je općina sama isfinancirala nadstrešnice u Svetom Iliji, Žigrovcu i dvije u
Tomaševcu Biškupečkom, te da se planira nabava u suradnji sa Županijom u naseljima
Križanec i Beletinec
2. Vinogradska ulica u Sv. Iliji je ŽUC-ova cesta, izvršene su sve predradnje i snimanja i
općina je dobila obećanje od ŽUC-a da će se klizište sanirati u 2. ili 3.mjesecu iduće
godine čim to vremenski uvjeti dopuste.
Vijećnik K. Blaži je pozvao načelnika na suradnju sa županijom i ŽUC-om.
Vijećnik P. Minđek je uputio apel da se osigura mjesto u Općinskom glasniku političkim
strankama da mogu pisati o svojim aktivnostima.
Predsjednik vijeća M. Bosilj je predložio da se političke stranke u općini dogovore
konsenzusom o pravilima pisanja i količini prostora, te ugrubo dogovore tematiku o kojoj bi
se pisalo u Općinskom glasniku.
Načelnik I. Minđek je odgovorio da se slaže sa vijećnikom P. Minđek, da se sva događanja u
strankama mogu staviti u Općinski glasnik.
Vijećnik P. Minđek je pojasnio da se u list stave svoje ideje, aktivnosti, sve osim vrijeđanja
vodstva drugih stranaka.
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:

DNEVNI RED
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje
01.01.2010. do 31.12.2010.
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za
2010.g.
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Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010.g.
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Sveti Ilija za 2010.g.
Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011.g. do 31.12.2011.g.
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za
2011.g.
- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011.g.
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Sveti Ilija za 2011.g.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2011.g.
Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2011.g. – 2013.g
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Sveti Ilija za razdoblje 2011.g. -2013.g.
Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i
financijske izvještaje Proračuna Općine Sveti Ilija za 2009.g.
-

2.

3.
4.

5.
6.

1. točka
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do
31.12.2010.
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2010.g.
- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010.g.
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za
2010.g.
Načelnik I. Minđek obrazložio je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2010.g.
Iznio je da su prihodi smanjeni na osnovni proračun za 22%. Do smanjenja je došlo zbog
povrata poreza našim građanima, zbog smanjenja stope poreza na dohodak s 1.7.2010. jer je
smanjena stopa poreza sa 15% na 12%, također su izostale kapitalne pomoći iz županijskog
proračuna, Fonda za regionalni razvoj, te Hrvatskih voda, ali su Hrvatske vode uložile u našu
općinu i to u naselju Doljan- zacjevljenje potoka, izgradnju biljnog pročistača u Svetom Iliji.
Rashodi iznose 3.450.600 i smanjeni su za 15%.
Vijećnik K. Blaži je iznio da je proračun smanjen, izostale su kapitalne pomoći koje se
ponavljaju iz godine u godinu, tekući rashodi su veći od kapitalnih, pa izostaju kapitalne
investicije.
Vijećnik R. Puškadija je dao prijedlog da se iz razdjela 4. Šport- u glavi 2. šport i rekreacijausluge tekućeg održavanja stave u razdjel 2. Komunalne i stambene djelatnosti – glava 2.
stambena djelatnost, pošto se radi o objektima uvlasništvu općine.
Načelnik I. Minđek je iznio da općina surađuje sa županijom, te idu zajedno u izgradnju
dvorane u Beletincu, a sa ŽUC-em sa 50% u izgradnju investicija.
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Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su, Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti
Ilija za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010., usvojene sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri)
glasa „protiv“.
1. podtočka
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2010.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu podtočku na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog Program
javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2010.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su, Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2010.g.., usvojene sa 7 (sedam) glasova „za“
i 3 (tri) glasa „protiv“.
2. podtočka
Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu podtočku na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su, Izmjene i dopune Godišnjeg programa
održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade za 2010.g., usvojene sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „protiv“.
3. podtočka
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za
2010.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu podtočku na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 2010.g.,na
usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su, Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 2010.g ., usvojene sa 7
(sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „protiv“.

2.točka
Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011.g. do 31.12.2011.g.
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Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za
2011.g.
Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011.g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Sveti Ilija za 2011.g.

Načelnik I. Minđek je obrazložio prijedlog Proračuna za 2011.g.
Iznio je da prihodi za 2011.g. iznose 4.234.000 kn, planirani su na temelju izvršenja za
2010.g., planirani su prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 300.000 kn, iz županijskog
proračuna u iznosu od 500.000 kn za izgradnju dvorane u Beletincu
- rashodi su planirani u iznosu od 3.771.600, oni su umanjeni u iznosu od 462.400 kn i služe
za pokriće rashoda iz 2009.g.
-planiraju se kupiti rashladne komore da se više ne vrše ukopi u nedjelju
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je rekao da treba razmisliti o ukidanju ukopa u nedjelju, jer se
lakše mogu prilagoditi naši komunalni djelatnici našim mještanima koje oni plaćaju nego da
se mještani u najbolnijim trenucima prilagođavaju komunalnim radnicima, te predlaže da se i
dalje vrši ukop u nedjelju.
Vijećnik K. Blaži je iznio da je županijski vijećnik V. Holi zatražio pismeno objašnjenje od
župana Varaždinske županije zašto općina nije dobila decentralizirana sredstva od županije.
U pismenom odgovoru stoji da su decentralizirana sredstva strogo namjenska, te u Zakonu o
financiranju stoji da općina mora uvesti sve zakonom dozvoljene prihode, tako i prirez.
Načelnik I. Minđek je odgovorio da 50% općina i gradova nema uvedeni prirez porezu na
dohodak, te da su mogli ishoditi od županije da županija pomogne financijski iz drugih
raspoloživih rezervi.
Vijećnik K. Blaži poziva načelnika i zamjenika načelnika za zajednički sastanak sa županom
Varaždinske županije i predstavnicima ŽUC-a u svezi rekonstrukcije Ulice S. Labaša u
Križancu, sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici u Svetom Iliji, te nabave nadstrešnica na
autobusnim stajalištima, te je postavio pitanje zašto se nije prišlo izgradnji ceste KrušljevecNovi Marof da su za taj projekt bila osigurana sredstva u županiji.
Vijećnik I. Domislović je obrazložio da je općina Sv. Ilija uložila svoj maksimum oko
izgradnje ceste Krušljevec–Novi Marof, potpisani je sporazum između HŽ Zagreb i
Varaždinske županije u kojem je HŽ osigurala 1.000.000 kn, a Varaždinska županija je bila
nosilac tog projekta.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je apelirao na vijećnike HNS-a da urgiraju na županiji da se ta
sredstva ostave za 2011.g.
Zamjenik načelnika F. Korpar je pojasnio da je potpisani sporazum između HŽ i županije, a
da je realizacija zapela u ŽUC-u.
Također je iznio da je Ministarstvo regionalnog razvoja raspisalo natječaj za dvoranu u
Beletincu, najniža cijena je bila od tvrtke „Meteor“ i da je općina potpisala sporazum sa
Ministarstvom regionalnog razvoja o izgradnji dvorane.
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Vijećnik P. Minđek je iznio da podržava sve kapitalne investicije za 2011.g. i da će podržati
proračun jer je on socijalni, te da se slaže što su donacije raznim udrugama u općini smanjene
jer se oni mogu sami financirati.
Vijećnik Z. Ostroški je iznio da županija ima osnivačka prava nad školama i da je taj model
za izgradnju dvorane u Beletincu najjeftiniji.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio da će se nakon raspisivanja natječaja za izgradnju
dvorane u Beletincu, potpisati sporazum između općine i županije o financiranju.
Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog Proračuna
Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Proračun Općine Sveti Ilija za razdoblje
01.01.2011. do 31.12.2011., usvojen sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „protiv“.
1. podtočka
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2011.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu podtočku na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2011.g., na
usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2011.g.., usvojen sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa
„protiv“.
2. podtočka
Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu podtočku na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Godišnji program održavanja komunalne
infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za
2011.g., usvojen sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „protiv“.
3. podtočka
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za
2011.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu podtočku na raspravu.
Vijećnik P. Minđek je postavio pitanje oko uređenja parkirališta na groblju u Žigrovcu.
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Načelnik I. Minđek je odgovorio da su u 2010. izvršeni radovi na uređenju parkirališta u
vrijednosti od 160.000,00 kn, a u 2011. g. će biti završeni radovi koji prema ugovoru stoje još
oko 140.000 kn.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 2011.g.,na
usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 2011.g ., usvojen sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3
(tri) glasa „protiv“.
3. točka
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2011.g.
Uvodno izlaganje je iznio predsjednik Vijeća M. Bosilj u kojem obrazlaže da je to zakonska
obveza i ta odluka ide uz proračun za 2011.g.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2011.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Sveti Ilija u 2011.g., usvojena sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“.
4.točka
Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2011. – 2013.g
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Sveti Ilija za razdoblje 2011. -2013.g.
Uvodno izlaganje je iznio predsjednik Vijeća M. Bosilj.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu točku na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2011.g. – 2013.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Projekcija Proračuna Općine Sveti Ilija za
razdoblje 2011.g. – 2013.g., usvojena sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“.
1. podtočka –
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za
razdoblje 2011. -2013.g
Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu podtočku na raspravu.
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Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za razdoblje
2011.g -2013.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za razdoblje 2011.g. -2013.g., usvojen sa 7
(sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“.
5. točka
Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija
Uvodno izlaganje iznio je načelnik I. Minđek. Predložio je da se dopiše kod Komunalnog
djelatnika – grobara 1, a kod drugog 2., te da bruto plaća iznosi za:
- pročelnika 8.211,oo kn, a neto 6.568,oo kn, koeficijent iznosi 2,30
- voditelja poslova financija i računovodstva 7.139,oo kn, a neto 5.241,oo kn,
koeficijent 1,85
- strojar 6.011,oo kn, a neto 4.447,oo kn, koeficijent 1,60
- komunalni djelatnik- grobar 1.(jedan) 4.202,oo kn, a neto 3.174,oo kn,
koeficijent 1,20
- komunalni djelatnik-grobar 2.(dva) 3.876,oo kn, a neto 2.944,oo kn kn,
koeficijent 1,00
a osnovicu donosi Načelnik i ona iznosi 3.400,00 kn bruto.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog Odluke
o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Sveti Ilija, na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o određivanju koeficijenata za
obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija,
usvojena „jednoglasno“ sa 10 (deset) glasova.
6. točka
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i
financijske izvještaje Proračuna Općine Sveti Ilija za 2009.g.
Uvodno izlaganje iznio je predsjednik Vijeća M. Bosilj.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje
Proračuna Općine Sveti Ilija za 2009.g., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Proračuna Općine Sveti Ilija za 2009.g.,
usvojen „jednoglasno“ sa 10 (deset) glasova.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju, zaželio im sretne
Božićne blagdane i puno uspjeha u Novoj Godini.
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Željama se pridružio i Načelnik I. Minđek.
Sjednica je završila sa radom u 20,30 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Bosilj
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