
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 
        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/12-01/18 

Urbroj: 2186/08-12-01/18 

Sveti Ilija, 14.09.2012. 

 

 Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija («Službeni 

vjesnik Varaždinske županije» broj 24/09) na sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.12.2012. 

sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 14.12.2012.godine u prostorijama 

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

Početak sjednice u 19,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Bosilj, Ivica Cepanec, 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: - 
OSTALI NAZOČNI  NA SJEDNICI: Ivica Minđek – Načelnik  i 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 svih  13 vijećnika, te postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

sedamnaeste sjednice.  

 

Vijećnica Jasna Blagus je uočila štamparsku grešku na stranici 3 u točci 2 umjesto „doluka“ treba 

stajati „odluka“. 

 

Pošto više  nije bilo primjedbi,  Predsjednik Vijeća  je konstatirao  da je zapisnik sa ovim ispravkom sa 

sedamnaeste sjednice usvojen jednoglasno sa 13 glasova. 

 

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

 

Vijećnik Josip Barulek je uputio pitanje načelniku: „koje je financiranje Radničke ulice u Doljanu?“ 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da općina nije radila projekte i nije bio određen način financiranja, te 

da nije ništa točno dorečeno u vezi modernizacije Radničke ulice u Doljanu. 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je uputio pitanja načelniku i zamjeniku načelnika: 
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„do kud se stiglo sa označavanjem stajališta za školsku djecu u Križancu, jer je nogostup zakrčen 

snijegom, te da li se može urgirati kod Hrvatskih cesta da oni čiste i stanovnika te ulice da se djeca 

mogu maknuti sa ceste i da li se može urgirati kod ŽUC-a što se tiče čišćenja snijega  jer je jako loše 

očišćena Ulica Stjepana Labaša?“ 

1. „da li postoje projekti za izgradnju nogostupa prema Turčinu?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio: 

- „od Hrvatskih cesta je dobivena suglasnost da se može postaviti ogledalo, općina samo treba 

kupiti ogledalo, a oni će ga postaviti“. 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da je po projektima trebala ići izgradnja nogostupa od Doljana prema 

Križancu, te da za to postoji i građevinska dozvola, ne zna zašto je sad išla izgradnja nogostupa u 

Doljanu. 

 

Vijećnik Rudolf Makaj je uputio pitanje načelniku ili zamjeniku načelnika: 

„što je sa radovima na  školskoj dvorani u Beletincu, te da se zna da je izvođač čak primio i novce?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar  je odgovorio: „ da su radovi već trebali započeti, tvrtka „Fenix“ iz 

Slavonskog Borda je dobila posao, nadzorni ih je trebao uvesti u posao. Ali njih nema na gradilištu. 

Općina je dobila iz Ministarstva regionalnog razvoja da se raskine ugovor sa izvođačem, za što je 

općina dala suglasnost.“ 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je zatražio od načelnika usmeni ili pismeni odgovor na postavljeno pitanje: 

„da li postoji od ŽUC-a  na pismeno da se neće nastaviti dalja izgradnja nogostupa od Doljana prema 

Tomaševcu? I koji je omjer financiranja?“ 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da se prihvaća pitanje vijećnika K. Blaži. 

  

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

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj stavio je dnevni red na glasanje.  

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova. 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012.-

31.12.2012. 

 - Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2012.g. 

 - Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne 

naknade za 2012.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2012.g. 

 

2. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

 - Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sv. Ilija za 2013.

 - Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne   

djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013.g.  

 - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g. 
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       3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2013.g. 

 

4. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2014-2015.g. 

 - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 

2014.-2015.g. 
 

1. Točka 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 

01.01.2012.-31.12.2012. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Sveti Ilija za 2012.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne 

naknade za 2012.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2012.g. 
 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pozvao zamjenika načelnika Franju Korpar  da uvodno obrazloži 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012.-

31.12.2012., sa Programima. 
 

Zamjenik načelnika Franjo Korpar je predložio Izmjene i dopune proračuna za 2012.g. i naveo da je 

proračun bio planiran u iznosu od 4.901.500 , a sad je smanjen za 1.301.600 što je umanjenje za 27% i 

proračun iznosi sada 3.599.900 kn, sukladno prihodima smanjeni su i rashodi i oni iznose 3.599.900 

kn. 

  

Pošto se  nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Sveti Ilija za 2012.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2012.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2012.g., na usvajanje. 

 

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

Ilija za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012. 

Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti 

Ilija za 2012.g. 

Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2012.g. 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2012.g., usvojene „ jednoglasno“  sa trinaest (13) glasova. 

 

2. Točka 

 

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sv. Ilija za 2013. 

 Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne   djelatnosti 

koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013.g. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g. 
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Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pozvao zamjenika načelnika Franju Korpar  da uvodno obrazloži 

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2013.-31.12.2013., sa Programima. 

 
Zamjenik načelnika Franjo Korpar je iznio da je prijedlog Ureda načelnika da  proračun iznosi 

5.614.205,03 kn, proračun je promijenjen u odnosu na plan i to na slijedećim stavkama: 

„-sredstva od primljenih kredita moraju biti točno u kunama i lipama, pa smo morali prihode od 

nesamostalnog rada povećati za 84.000 kn, slijedom toga morali smo  povećati rashod na kontu ceste-

izgradnja nerazvrstanih cesta od EU IPARD Program u iznosu od 779.205,03 kn. Ostale stavke 

usklađene su sa Izmjenama i dopunama za 2012.g.“ 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio ovu točku dnevnog reda na raspravu. 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je iznio : „da je  Klub vijećnika HNS-a donio dobronamjernu molbu da se 

kod izgradnje nogostupa napiše vrijednost investicija i omjer financiranja , da se izostavi na 

rashodovnoj strani  izgradnja obrazovnih institucija- škola u Svetom Iliji i prihod od županije.“ 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio da se Na Odboru za financije raspravljalo da li maknuti ili 

ostaviti iznos od 556.000 kn jer taj iznos od 556.000 kn je  jedna rata financiranja po JPP-u, ukoliko 

neće biti izgradnja škole u Sv.Ilije po JPP-u može se napraviti rebalans proračuna. 

Država i županija bi trebale pismeno obavijestiti sve JLS-e koliko će sredstava dobiti iz proračuna, 

tako da općine i gradovi mogu planirati to u svojim proračunima.“ 

 

Vijećnik J. Barulek je podnio amandman da se „Udruzi žena sela Doljan“ poveća iznos na 5.000 kn.  

 

Načelnik I. Minđek je prihvatio amandman vijećnika J. Barulek. 

 

Vijećnik K. Blaži je podnio amandman da se iznos od 556.000 kn za izgradnju škole u Svetom Iliji 

makne iz proračuna,“ jer nema potreba da bude u proračunu, jer je taj novac predviđen za najam, a ako 

će se i graditi škola u prvoj godini nema najma.“ 

 

Načelnik I. Minđek nije prihvatio amandman vijećnika K. Blaži. 

 

Vijećnik I. Domislović je iznio: „ukoliko se krene u izgradnju škole da imamo osigurana sredstva u 

proračunu i da je vijećnik K. Blaži više puta pitao za izgradnju škole. Pošto je takav stav Odbora za 

financije, neka ostane iznos od 556.000 kn u proračunu.“ 

 

Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Proračuna 

Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Proračun Općine Sveti Ilija za razdoblje 

01.01.2013. do 31.12.2013.,  usvojen „jednoglasno“  sa trinaest (13) glasova. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Sv. Ilija za 2013.g., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Program javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Sv. Ilija za 2013.,  usvojen „jednoglasno“  sa trinaest (13) glasova. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Godišnji program održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 

2013.g., na usvajanje. 
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Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Godišnji program održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 

2013.g., usvojen sa dvanaest (12) glasova „za“ i jedan (1) „suzdržan“. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013.g., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013.g., usvojen sa dvanaest (12) glasova „za“ i jedan (1) „suzdržan“. 

 

3. Točka 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2013.g. 
 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je objasnio ovu točku dnevnog reda i stavio ju na raspravu. 

 

Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2013.g., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti 

Ilija u 2013.g., usvojena „jednoglasno“  sa trinaest (13) glasova. 

 

4. Točka 

 Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2014-2015.g. 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014.-

2015.g. 
 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio da je to zakonska obaveza i stavio ovu točku dnevnog reda na 

raspravu. 

 

Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je Prijedlog Projekcije 

Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2014-2015.g. i 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014.-2015.g., na 

usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Projekcija Proračuna Općine Sveti Ilija za 

razdoblje 2014-2015.g. i 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014.-2015.g., 
usvojena „jednoglasno“  sa trinaest (13) glasova. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju i zaželio im sretne i 

blagoslovljene božićne blagdane i puno uspjeha u Novoj godini. 

 

Načelnik I. Minđek se također pridružio željama i pozvao vijećnike na druženje i domjenak. 

 

Sjednica je završila sa radom u 20,15 sati. 

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


