REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/19
Urbroj: 2186/08-13-01/19
Sveti Ilija, 27.03.2013.
Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija («Službeni
vjesnik Varaždinske županije» broj 24/09) na sjednici Općinskog vijeća održanoj 27.03.2013.
sastavljen je
ZAPISNIK
sa devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 27.03.2013.godine u prostorijama
Općine Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija.
Početak sjednice u 19,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Marin Bosilj, Robert Puškadija, Jasna Blagus, Josip Barulek, Perica
Minđek, Zdravko Pačko, Zdravko Ostroški, Ivan Domislović, Rudolf Makaj, Dean Hrastić, Krunoslav
Blaži i Vladimir Ptiček
IZOSTANAK NAJAVIO: IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Ivica Cepanec
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: Zamjenik načelnika Franjo Korpar
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 vijećnika, te postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje.
Predsjednik Općinskog vijeća M. Bosilj je pitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa
osamnaeste sjednice.
Vijećnik Krunoslav Blaži je iznio da je u točci 2. Prijedlog Proračuna za 2013.g.trebalo stajati
obrazloženje „nema potrebe da bude u proračunu, jer je taj novac predviđen za najam, a ako se i bude
gradila škola u prvoj godini nema najma.“
Pošto više nije bilo primjedbi, Predsjednik Vijeća je konstatirao da je zapisnik sa ovim ispravkom sa
osamnaeste sjednice usvojen jednoglasno sa 12 glasova.
Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća sjednica je počela sa pitanjima vijećnika.
Pošto nije bilo pitanja vijećnika, predsjednik Vijeća M. Bosilj je predložio dnevni red i uručio novi
prijedlog Odluke o promjeni granice i područja ulica na području Općine Sveti Ilija, te je obrazložio da
smo poslali na uvid u Katastar, pa nam je Katastar predložio da se još nešto korigira, odnosno
preciziraju granice ulica.
Predsjednik Vijeća Marin Bosilj stavio je dnevni red na glasanje.
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Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova.
Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012. do
31.12.2012.g., sa programima
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Sveti Ilija
3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju i izmjenama postojećih naziva ulica u
naseljima na području Općine Sveti Ilija
4. Prijedlog Odluke o promjeni granice i područja ulica na području Općine
Sveti Ilija
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija
6. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012.g.
1. točka
Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012. do
31.12.2012.g., sa programima
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pozvao zamjenika načelnika Franju Korpar da uvodno obrazloži

Prijedlog Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012., sa
Programima.
Zamjenik načelnika Franjo Korpar je obrazložio Izvršenje proračuna za 2012.g. i naveo „da su
Izmjene i dopune proračuna bile planirane u iznosu od 3.599.900 kn, ostvarenje je 3.382.402,
ostvarenje je 94%. Do smanjenja je došlo jer nisu primljena sredstva iz državnog i županijskog
proračuna.
Rashodi su bili planirani u iznosu od 3.599.900 kn, ostvareni su u iznosu od 3.634.008 kn.
Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 290.993 kn i koji treba biti pokriven u
proračunu za 2013.g.“
Kod izlaganja Izvršenja proračuna, sjednici se priključio trinaesti vijećnik Ivica Cepanec.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio ovu točku dnevnog reda na raspravu
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Izvršenja
Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.g., sa programima, na
usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za
razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.g., sa programima, usvojeno „ jednoglasno“ sa trinaest
(13) glasova.

2.Točka

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Sveti Ilija
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Predsjednik Vijeća M. Bosilj je obrazložio točku dnevnog reda, te je iznio da je naša općina ima među
najnižim komunalnim doprinosima unutar županije, i da se predlaže sniženje cijene komunalnog
doprinosa za poljoprivredne objekte iz 6,00 kn na 3,00 kn po m3, te da se nadopuni u točci 1 iza riječi
„silosi i prostorije za proizvodnju i čuvanje vina i voća“.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio ovu točku dnevnog reda na raspravu.
Vijećnik Ivica Cepanec je predložio da se još nadopuni i objekti za skladištenje poljoprivrednih
strojeva.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Odluke o

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sveti Ilija sa dopunom „i
prostorije za proizvodnju i čuvanje vina i voća.“, na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu Općine Sveti Ilija sa ovom dopunom, usvojena „jednoglasno“ sa
trinaest (13) glasova.
3. Točka

Prijedlog Odluke o potvrđivanju i izmjenama postojećih naziva ulica u
naseljima na području Općine Sveti Ilija
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je objasnio ovu točku dnevnog reda i naveo da je Ministarstvo državne
uprave tražilo da se isprave pravopisne greške, jer su te odluke iz 92. I 95. godine i stavio ju na
raspravu.
Vijećnik Krunoslav Blaži se uključio u raspravu, te upitao da li će se trebati mijenjati osobni
dokumenti naših mještana?
Predsjednik Vijeća Marin Bosilj je odgovorio da su na Katastru rekli da se neće morati mijenjati
osobni dokumenti .
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Odluke o

potvrđivanju i izmjenama postojećih naziva ulica u naseljima na području Općine Sveti Ilija,
na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o potvrđivanju i izmjenama
postojećih naziva ulica u naseljima na području Općine Sveti Ilija, usvojena „jednoglasno“
sa trinaest (13) glasova.
4. Točka

Prijedlog Odluke o promjeni granice i područja ulica na području Općine
Sveti Ilija
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zamolio vijećnike za razumijevanje zbog promjene odluke, te je
obrazložio da je odluku poslao na uvid Katastru i oni su preciznije definirali granice ulica, tako je
iznio da se ulica Prešburg ukida i da je to područje Vinogradske ulice, jer mještani te ulice imaju
adresu i sve dokumente na Vinogradsku ulicu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Odluke o
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promjeni granice i područja ulica na području Općine Sveti Ilija, na usvajanje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o o promjeni granice i područja ulica
na području Općine Sveti Ilija, usvojena „jednoglasno“ sa trinaest (13) glasova.
5. točka

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je objasnio ovu točku dnevnog reda i stavio ju na raspravu.
Vijećnik K. Blaži je ukazao na tehničku pogrešku u članku 2. Odluke, treba ispraviti na 13.000,00 kn..
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Odluke o

o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti
Ilija sa ispravkom u čl. 2. 13.000,00 kn, 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
trinaest (13) glasova.
6. točka

Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012.g.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zamolio Zamjenika načelnika Franju Korpar za izlaganje ove točke.
Zamjenik načelnika F. Korpar je iznio izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2012.g.
i naveo da:
- su nastavljeni radovi na nogostupu od ulice B. Jelačića u duljini od 250 m- 1. etapa, 2. etapa
do kapelice i 3. etapa od kapelice do ulice A. Korpara, koja se financira 75% ŽUC i 25%
općina,
- započeta izgradnja nogostupa u Radničkoj ulici u Doljanu
- ŽUC financira izradu projekata za izgradnju nogostupa od Doljana prema Turčinu i u Svetom
Iliji prema Beletincu
- Izgradnja dvorane u Beletincu, ministarstvo raspisalo natječaj za konzervaciju
- Nastavljaju se radovi na izgradnji biljnog pročistača u Sv. Iliji
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio Zamjeniku načelnika na izlaganju i obavijestio je vijećnike
da će se održati još jedna sjednica Općinskog vijeća na kojima će biti Statut i Poslovnik o radu
općinskog vijeća, Odbor za Statut ga već usklađuje.
Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećnicima na radu i dolasku.
Sjednica je završila sa radom u 19,45 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Bosilj
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