
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/09-01/03 

Urbroj: 2186/08-09-01/03 

Sveti Ilija, 15.09.2009. 

 

 Na temelju članka 91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

(«Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 4/02) na sjednici Općinskog vijeća održanoj 

15.09.2009. sastavljen je 

Z A P I S N I K 

 

sa treće sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 15.09.2009. godine u 

prostorijama Općine Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija. 

Početak sjednice u 20,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Bosilj, Ivan Domislović, Vladimir Ptiček, Tomo Cikač, 

Zdravko Ostroški, Ivica Cepanec, Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Zdravko Pačko, Josip 

Barulek, Perica Minđek, Jasna Blagus i Rudolf Makaj 

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 i da postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

druge sjednice, pošto primjedbi nije bilo konstatirao je da je zapisnik sa druge sjednice 

jednoglasno usvojen. 

 

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

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje načelniku i traži pismeni odgovor: 

1. „Kad će se asfaltirati ulica S. Labaša u Križancu čije je asfaltiranje  spomenuo vijećnik 

Tomo Cikač prije izbora?“  

 

Vijećnik Perica Minđek je postavio 2 pitanja: 

- načelniku: 

1. „ Na koji način sudjeluju u financiranju radova na groblju i oko groblja  mještani 

Beretinca?“ 



Načelnik I. Minđek je odgovorio na pitanje: Općina Beretinec je dala rubnjake za uređenje 

parkirališta na groblju u Žigrovcu. 

-predsjedniku vijeća: 

1.“ Zašto vijećnici nisu dobili pozivnicu za  sudjelovanje vijećnika na Svetoj misi povodom 

Dana općine? 

Odgovor Predsjednika Vijeća: Pozivnica  nije stigla od svećenika, pa nije niti mogla biti 

proslijeđena vijećnicima.Isto tako općina ove godine nije organizirala proslavu Dana općine i 

prihvaćam  to  kao prijedlog za iduću godinu. 

Vijećnik Z. Ostroški je iznio primjedbu da svećenik unatrag 4 godine nije spomenuo da su 

vijećnici prisutni na Svetoj misi, stoga je to propust od strane  Općine i Župe. 

Vijećnik I. Domislović je naveo da je svećenik ove godine na kraju Svete mise spomenuo i 

predstavnike Općine. 

 

 

Vijećnik J. Barulek je postavio 2 pitanja načelniku:  

1.„Kad se planira asfaltiranje ulice Lj. Gaja u Doljanu?  

2. Kada će se regulirati potok Korana u Doljanu?  

Načelnik I. Minđek je odgovorio na: 

1. pitanje:  „Ulica Lj. Gaja je uređena do Zavrtne ulice zahvaljujući bivšem i sadašnjem 

županu, te da bi HNS-ovi vijećnici trebali urgirati kod župana za financijska  sredstva da se 

ulica do kraja uredi.“ 

2. pitanje: „Očekuje se da će se sa uređenjem krenuti vrlo brzo.“ 

 

Vijećnik K. Blaži je postavio pitanje načelniku:  

1. „Koji je način financiranja ulice Lj. Gaja, te je predložio da je potrebno da se zacjevi ulica 

do kraja s jedne strane.“ 

Načelnik I. Minđek je odgovorio: „Troškovnik iznosi 85.000,00 kn, Županija će sufinancirati 

75.000,00 kn, a ostatak će financirati Općina, ulica će se zacjeviti s jedne i druge strane 20 

metara.“ 

 

Vijećnik Z. Pačko je postavio još jedno pitanje načelniku:  

1.„ Kako se misli riješiti problem oborinskih voda u ulici S. Labaša u Križancu?“ 

Načelnik I. Minđek je odgovorio:  Problem oborinskih voda će se  riješiti onda kad će se 

urediti (asfaltirati) ulica S. Labaša. 

 

Vijećnik I. Domislović je iznio prijedlog da Općina obavijesti žitelje o  plaćanju iskaznice za 

prijevoz srednjoškolaca u visini od 100,00 kn da to nije prijedlog općine, nego je to  dogovor 

između HŽ-a i Županije, a da  općina sufinancira 50 % prijevoza  i 50% županija. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je skrenuo pažnju vijećnicima  da se treba pridržavati članka 40. 

Poslovnika vijeća.   

 

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

dnevnog reda  i to za točke 6. i 7. :  

Pod točkom 6.: Prijedlog Odluke o izradi rješenja o grbu i zastavi 

Pod točkom 7.: Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o naknadi za rad načelnika, zamjenika 

načelnika, članova Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća, te članova radnih tijela 

Predsjednik Vijeća stavio je dnevni red sa dopunama na izglasavanje. 

 

 



Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 

poslovanja  

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija 

3. Prijedlog Odluke o prisilnoj naplati potraživanja 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 30.06.2009.g. 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 

31.12.2009. g. po programima, aktivnostima i projektima 

6. Prijedlog Odluke o izradi rješenja o grbu i zastavi 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o naknadi za rad načelnika, zamjenika načelnika, 

članova Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća, te članova radnih tijela 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova. 

 

1. točka 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 

poslovanja 

 

Uvodno izlaganje iznio je predsjednik Vijeća M. Bosilj. 

Vijećnik K. Blaži je postavio pitanje za zakup poslovnog prostora pod točkom 3.1. 

Načelnik je odgovorio da je Vijeće samo trebalo donijeti uvjete, ostali uvjeti su ispravni.   

Pošto nije bilo drugih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog Odluke 

na usvajanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o prihvaćanju Izvješća o   

      obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja, prihvaćena jednoglasno sa 13  

      glasova. 

 

2. točka 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija 

 

Uvodno izlaganje iznio je Načelnik I. Minđek. 

Pošto nije bilo nikakvih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog 

Rješenja na usvajanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i  

spašavanja Općine Sveti Ilija, prihvaćeno jednoglasno sa 13 glasova. 

 

3. točka 

 Prijedlog Odluke o prisilnoj naplati potraživanja 

 

      Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio uvodno izlaganje, te  je predložio dopunu u čl. 1.  

      prijedloga „u  roku od 30 dana“.   

Pošto nije bilo nikakvih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog Odluke 

na usvajanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o prisilnoj naplati potraživanja,  

prihvaćena jednoglasno sa 13 glasova. 



 

4. točka 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 30.06.2009.g. 

 

      Uvodno izlaganje iznio je Načelnik I. Minđek. 

      Vijećnik K. Blaži je u ime Kluba vijećnika HNS-a postavio pitanje: Koja će se kapitalna  

      ulaganja izvršiti u drugom polugodištu? Te da se sve potrošilo pred izbore, pa stoga Klub 

      Vijećnika HNS-a neće glasovati za Polugodišnji izvještaj. 

Pošto više nije bilo nikakvih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog 

Zaključka 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. do 30.06.2009.g., 

prihvaćen sa (osam) 8 glasova „za“,  (jedan), 1 glas „suzdržan“ i (četiri) 4 „protiv“. 

Predsjednik Vijeća je skrenuo pažnju vijećnicima HNS-a da do sada nisu službeno u  

skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća općine Sv. Ilija osnovali Klub vijećnika i da isto  

mogu učiniti ako žele. 

 

 

5. točka 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 

31.12.2009. g. po programima, aktivnostima i projektima 

 

Uvodno izlaganje iznio je Načelnik I. Minđek. 

Prihodi su umanjeni za 26% tj. za 1.500.000,00 kn, a rashodi iznose 4.185.700,00 kn i  

umanjeni su za iznos od 194.299,73 kn, odnosno manjak iz 2008.g.  

     Vijećnik K. Blaži je iznio da je to samo pokrivanje troškova koji su nastali pred izbore. 

     Načelnik I. Minđek je iznio da je za uređenje ulice Lj. Gaja u Doljanu do sada utrošeno  

     150.000,00 kn, a još bi Županija trebala sufinancirati radove u iznosu od 75.000,00 kn. 

     Vijećnik I. Cepanec je iznio da se nisu svi radovi izvršili prije izbora, nego su se na primjer  

     u Seketinu ulice Jurišićeva i Zavrtna asfaltirale poslije izbora. 

     Vijećnik I. Domislović je iznio da  je vrijeme recesije, pa su izostale kapitalne pomoći od  

      javnih poduzeća, pa bi stoga svi vijećnici trebali do kraja godine pokušati namaknuti  

     sredstva od županije i ministarstava. 

     Vijećnik Z. Pačko je iznio da je činjenica da se više potrošilo nego prihodovalo. 

     Zamjenik načelnika F. Korpar je obrazložio da se uvijek u prvih šest mjeseci proračun  

     slabije puni, krajem godine će vijećnici dobiti podatke o utrošenim sredstvima po mjesnim 

     odborima. 

     Vijećnik Z. Ostroški je obrazložio da su smanjena sredstva za kapitalne pomoći u iznosu  

     od 1.500.000,00 kn, veći je povrat poreza, kasnije se počelo sa radovima na modernizaciji  

     cesta koje se financiraju iz EIB-a pa su obveze sve u ovoj godini 1.200.000,00 kn iz EIB-a  

     i 700.000,00 kn sredstva općine, nakon 50 g. asfaltirala se cesta prema Zaseoku  

     Conari. 

     Vijećnik Z. Pačko je iznio da je utrošeno duplo više sredstava, nego što se prihodovalo. 

     Pošto više nije bilo primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog  

     Izmjena i dopuna na usvajanje. 

     Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti 

     Ilija za razdoblje 01.01. do 31.12.2009. g. po programima, aktivnostima i projektima,  

     prihvaćene sa (devet) 9 glasova „za“  i (četiri) 4 „protiv“. 

 



6. točka 

Prijedlog Odluke o izradi rješenja o grbu i zastavi 

 

Uvodno izlaganje iznio je Zamjenik načelnika F. Korpar te je rekao da još 1994.g. kad je 

donijeta odluka o grbu i zastavi, nije bila prihvaćena od Ministarstva uprave, stoga se mora 

tražiti odobrenje od Ministarstva uprave o izradi novog grba i zastave. 

Pošto više nije bilo primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog  

Odluke na usvajanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o izradi rješenja o grbu i zastavi,  

prihvaćena jednoglasno sa 13 glasova. 

 

 

 

 

7.točka 

Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o naknadi za rad načelnika, zamjenika načelnika, 

članova Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća, te članova radnih tijela 

 

Uvodno izlaganje iznio je Načelnik I. Minđek, te je rekao da su to antirecesijske mjere. 

Predlaže  smanjenje naknade načelniku, zamjeniku načelnika, predsjedniku vijeća i 

vijećnicima za 10 % bruto. 

Pošto nije bilo nikakvih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog  

Odluke na usvajanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o  izmjeni odluke o naknadi za rad 

načelnika, zamjenika načelnika, članova Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća, te 

članova radnih tijela, usvojena jednoglasno sa 13 glasova. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je svim vijećnicima na radu i odazivu. 

 

 

Sjednica je završila sa radom u 21,30 sati. 

 

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 

 


