REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/10-01/05
Urbroj: 2186/08-10-01/05
Sveti Ilija, 12.03.2010.
Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija
(«Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 24/09) na sjednici Općinskog vijeća održanoj
12.03.2010. sastavljen je
ZAPISNIK
sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 12.03.2010. godine u
prostorijama Općine Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija.
Početak sjednice u 19,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Marin Bosilj, Ivan Domislović, Vladimir Ptiček, Tomo Cikač,
Zdravko Ostroški, Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Zdravko Pačko, Josip Barulek, Perica
Minđek, Jasna Blagus i Rudolf Makaj
IZOSTANAK NAJAVIO: Ivica Cepanec
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.
Vijećnik K. Blaži je upitao dali se mogu snimati sjednice Vijeća, a audio zapisi da se
arhiviraju?
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zadužio ured načelnika da prikupi ponude za potrebnu
opremu za snimanje i da se krene u realizaciju snimanja sjednica?
Predsjednik Općinskog vijeća M. Bosilj je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa
treće sjednice, pošto primjedbi nije bilo konstatirao je da je zapisnik sa četvrte sjednice
usvojen jednoglasno sa 12 glasova.
Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća sjednica je počela sa pitanjima vijećnika.
Vijećnica J. Blagus je iznijela problem javne rasvjete u Tomaševcu B.
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Načelnik I. Minđek je odgovorio da JUO zapisuje sve prijavljene kvarove, pa će se prići
realizaciji kad snijeg otopi.
Vijećnik P. Minđek je uputio apel načelniku I. Minđek da je erozija odnijela zemlju u
Vinogradskoj ulici kod Jakića u Svetom iliji, moli da se apelira kod Žuc-a da se ta graba
sanira jer postoji opasnost djeci i ljudima.
Načelnik I. Minđek je dogovorio da svaki dan urgiramo Žuc-u na takve probleme.
Vijećnik K. Blaži je postavio pitanje načelniku da je Župan na županijskoj skupštini
spomenuo izgradnju škole u Sv. Iliji, a da li je općina spremna, da li ima sve potrebne dozvole
i kad bi vremenski mogla krenuti izgradnja?
Načelnik I. Minđek je odgovorio da se tijekom sljedećih mjeseci ide na razgovore o
potpisivanju sporazuma, te da je izgradnja škole u Sv. Iliji i dvorane u Beletincu prioritet broj
1.
Vijećnik I. Domislović je uputio apel načelniku i zamjeniku načelnika da se postave putokazi
za Općinu Sveti Ilija kod Poljane, Presečna i Turčina – Lug.
Načelnik I. Minđek je odgovorio da se već razgovaralo sa ovlaštenim izvođačima oko izrada
ulaznih tabli.
Pošto više nije bilo pitanja vijećnika, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio dnevni red na
izglasavanje.
Načelnik I. Minđek je predložio dopunu dnevnog reda, te je predložio da se pod drugom
točkom uvrsti Izvješće o radu Načelnika od lipnja do prosinca 2009.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio na glasovanje dnevni red sa ovom dopunom.
Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED
1. Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2009. do
31.12.2009.
2. Prijedlog Izvješća o radu Načelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2009.g.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova.
1. točka
Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009.
Načelnik I. Minđek obrazložio je Izvršenje proračuna.
Vijećnik Z. Pačko je postavio pitanja:
1. „Zašto se ne može naplatiti zakup poslovnog prostora?“
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2. „Pitanje oko financiranja MO, na što se odnosi usluga telefona, samo je prikazano za
naselja Beletinec i Sveti Ilija, a što je sa ostalih 6 naselja, te kad će se početi pravedno
raspoređivati po MO?“
3. „Pitanje troškova rada stroja- veliki troškovi za motorni benzin, tekuće i investicijsko
održavanje stroja, pa je upitna isplativost stroja.“
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio na pitanje da se društvenom domu Beletinec plaća
samo voda, struja i plin, a troškovi telefona odnose se na klubove NK „Bednja“ i NK „Obreš“,
a za nepodmirena potraživanja od zakupa krivi JUO.
Načelnik I: Minđek je obrazložio da je JUO poslao opomene „Rajskoj dolini“ Beletinec, a sa
„Poljodjelskom postajom“ se vrši kompenzacija.
„A u vezi troškova održavanja stroja mijenjale su se kočnice pa je servis stajao 20.000,00 kn i
stroj je vršio i zimsko održavanje.“ Načelnik je obećao da će dobiti pismeno izvješće koliko je
stroj radio po naseljima.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je predložio da JUO specificira troškove stroja i to: gorivo,
gume, kredit, osiguranje, održavanje i koliko ima radnih sati !“
Vijećnik I. Domislović je iznio da se specificira po naseljima rad stroja i pozitivan učinak
stroja.
Načelnik I. Minđek je obrazložio da je općina koristila i uslugu većeg stroja za klizišta u
Seketinu koji se morao platiti.
Vijećnik R. Puškadija je obrazložio da su troškovi MO Beletinec i troškovi MO Krušljevec jer
dr. dom koriste KUD, vatrogasci i mještani Beletinca i Krušljevca, te je iznio i veliku
prednost našeg stroja jer je stroj dostupan odmah.
Vijećnik K. Blaži je iznio da su stavke po MO za čisto funkcioniranje MO - 10,00 kn po glavi
stanovnika određenog MO. U 2010.g. fali 1.000.000,00 kn te je postavio pitanje od kojih
investicija će se odustati i pohvalio je JUO što su specificirana sredstva duga.
Načelnik I. Minđek je iznio da svi koji žele dobiti specifikaciju dugovanja mogu je dobiti.
Pošto nije bilo drugih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog Izvršenja
Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009., na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za
razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009., prihvaćeno sa 7 (sedam) glasova „za“, 4 (četiri) glasa „protiv“ i
1 (jedan) „suzdržan“.

4

2.točka
Prijedlog Izvješća o radu Načelnika za razdoblje lipanj-prosinac
Načelnik I. Minđek je podnio Izvješće o radu, te je naveo da će sve aktivnosti biti i
objavljenje i na našoj web stranici općine.

Vijećnik Z. Ostroški je predložio da se sve sistematizira u brojkama sa elementima iz
proračuna da se lakše prati ostvarenje proračuna.
Vijećnik K. Blaži je spomenuo da nigdje u izvješću nema spomenute škole i dvorane, niti čak
da je produžena građevna dozvola.
Načelnik I. Minđek da nisu napomenute aktivnosti nastale prije 6. mjeseca, kao npr. potpisani
ugovor za izgradnju dvorane u Beletincu .
Načelnik je napomenuo da unatoč teškoj situaciji, općina podmiruje sve obveze i dugovanja iz
2009.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je predložio da načelnik treba izvijestiti Vijeće o aktivnostima
koje su odradili, a u njihovoj su domeni, te na koji način je ta aktivnost realizirana (brojke u
zagradi, te npr. koji postotak.)
Vijećnik I. Domislović je naveo da je to novina.
Načelnik I. Minđek je iznio da je takvo Izvješće podnio i Župan na županijskoj skupštini.
Vijećnik I. Domislović je iznio da je za svaku pohvalu da se polako rješavaju svi financijski
problemi.
Pošto više nije bilo primjedbi niti pitanja, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog
Izvješća o radu načelnika na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvješće o radu Načelnika za razdoblje lipanj
– prosinac 2009.g. usvojeno sa 9 (devet) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećnicima na sudjelovanju.
Sjednica je završila sa radom u 20,10 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Bosilj

