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Općinski list

Na prijedlog načelnika 
Općine Općinsko vijeće je na 
svojoj četvrtoj sjednici usvo-
jilo prijedlog Proračuna za 
2 0 1 4 .  g .  u  i z n o s u  o d 
10.037.137,43 kune, što je 
najveći proračun od osnutka 
Općine.

Obrazlažući pojedine sta-
vke Proračuna načelnik Općine 
Marin Bosilj je u svojem izla-
ganju, između ostalog, ista-
knuo: „Kada sam radio prijedlog 
ovog proračuna bio sam svjestan da 
je proračun ambiciozan i velik te će 
biti potrebno uložiti mnogo truda  
da se on uspije i realizirati. U 
proračunu se nalazi puno programa  

Načelnik Općine: Marin Bosilj , zamjenik načelnika: Dean Hrastić
Sastav Općinskog vijeća čine: 

1. Zdravko Ostroški - predsjednik vijeća (HDZ)
2. Mladen Golubar (HDZ)
3. Robert Puškadija (HDZ)
4. Daliborka Sitar (HDZ)
5. Ivica Cepanec - podpredsjednik vijeća (HDZ)
6. Milivoj Ptiček (HDZ)
7. Silvija Kaselj (HDZ)
8. Davorka Sokol (HDZ)
9. Rudolf Makaj / mandat ustupio Zdravku Pačku (HNS)
10. Jasna Blagus/ mandat ustupila Jurici Juriša (HNS)
11. Perica Minđek - podpredsjednik vijeća (SDP)
12. Biljana Bojađieva-Žvorc (SDP)
13.  Neven Huđek (HSS)  

Slijeva stoje: Dean Hrastić, Perica Minđek, Neven Huđek, Zdravko Pačko, Mladen 
Golubar, Ivica Cepanec, Zdravko Ostroški, Milivoj Ptiček i Robert Puškadija. 
Sjede slijeva: Biljana Bojađieva-Žvorc, Silvija Kaselj, Marin Bosilj, Daliborka Sitar i 
Davorka Sokol.

Poštovani žitelji 
Općine Sveti Ilija, 

prošlo je nešto malo više od 
šest  mjesec i  otkako sam 
preuzeo funkciju načelnika 
naše Općine, naravno zahva-
ljujući povjerenju koje ste mi 
ukazali na izborima 19. svibnja 
2013. Tih nekoliko mjeseci 
prošlo je u vrlo dinamičnom i 
zahtjevnom ritmu te je iza 
mene period prilagodbe, ali i 
vrijeme za  analizu  realiziranog 
u prethodnom razdoblju. Neke 

od najznačajnijih radova, koje 
svakako valja spomenuti, te 
cijel i  niz tekućih poslova 
možete vidjeti i pročitati na 
stranicama ovog Lista.

 Vrijeme koje dolazi iziskivat 
će jako puno rada, zalaganja, 
znanja i mudrosti u ostvari-
vanju zacrtanih planova koje bi 
željeli realizirati. Zasigurno  
ćemo nailaziti i na prepreke 
ostvarujući željeni cilj, ali uz 
snagu volje i vašu podršku 
siguran sam da ćemo ih savla-
dati te u našoj Općini ostvariti 
Kapitalne projekte koji će 
obilježiti ne samo ovo desetlje-
će, nego i čitavo stoljeće!  Pred 
nama je period kada nam se 
pružaju mogućnosti iskorišta-
vanja novaca iz fondova EU, ali 
i period vrlo nesigurne gospo-
darske situacije koja u svakom 
trenutku prijeti proračunu da u 
njemu izazove turbulencije i 
poteškoće. Kao što ćete i vidjeti 

na stranicama ovog Lista, naša 
Općina već maksimalno koristi 
te mogućnosti i kroz razne 
programe EU-a i ministarstava 
koristi raspoloživa sredstva. 
Trenutno smo u realizaciji Ka-
tastarske izmjere Općine gdje 
je od strane Državne geodetske 
u p r a v e  o s i g u r a n o 
2.066.554,00 kn i gradnje 
školske dvorane Beletinec gdje 
Ministarsvo regionalnog razvo-
ja preko programa EIB-II daje 
3.584.442,39 kn. Od strane 
Fonda za zaštitu okoliša dodije-
ljeno nam je 1.350.000,00kn 
za projekt Energetske učinkovi-
tosti obiteljskih kuća, a za mo-
dernizaciju nerazvrstanih cesta 
preko mjere IPARD-mjera 301 
dobiveno je 779.205,03 kn. Svi 
ov i  prethodno pobrojani 
projekti potvrda su da smo na 
dobrom putu prema ostvari-
vanju značajnog razvoja naše 
Općine, na zadovoljstvo svih 

žitelja. Uvjeren sam da ću zaje-
dno sa svojim suradnicima znati 
odgovoriti na sve izazove koji 
se nalaze ispred nas, a vama 
mještanima obećajem da ću 
uložiti svu svoju energiju i zna-
nje u napredak i razvoj Općine.

 Za kraj, zahvaljujem na 
povjerenju kojeg ste mi dali na 
izborima uz obećanje da ću dati 
cijeloga sebe u obnašanje du-
žnosti načelnika radeći sa 
srcem, časno i pošteno te da ću 
biti načelnik svih mještana 
Općine. Isto tako, zahvaljujem 
svojem prethodniku g. Ivici 
Minđeku kao i njegovom za-
mjeniku g. Franji Korparu na 
svemu što su kao općinski 
dužnosnosnici uradili za Opći-
nu u prethonom razdoblju.

 Svima vama želim sretan i 
blagoslovljen Božić te puno 
zdravlja, sreće, veselja i uspje-
ha na svim poljima života u 
nadolazećoj 2014. godini.

Usvojen najveći proračun Općine od njezina osnivanja
i projekata koji bi se trebali 
realizirati u tijeku 2014., od kojih 
će neki zasigurno biti i povijesni 
projekti za našu Općinu. Predlažući 
proračun vodio sam računa da svi 
segmenti društva unutar naše 
Općine budu obuhvaćeni ovim 
Proračunom. Uspijemo li realizirati 
sve planirane programe i projekte 
bit će to vrlo uspješna godina s 
kojom će biti zadovoljna većina 
mještana, čak i onih najkritičnijih.“ 

U proračunu je za Razvojne 
p r o g r a m e  p l a n i r a n o 
3.061.500,00 kn, za Program 
g r a d n j e  o b j e k a t a 
4.357.432,40 kn, Program 
održavanja komunalne infras-

t rukture 750.000,00 kn, 
Program javnih potreba u 
društvenim djelatnostima 
1.130.400,00 kn što sve 
zajedno iznosi 9.200.332,40 
k n .  O v o m  i z n o s u  o d 
9.200.332,40 kn treba svakako 
pribrojiti i 3.584.442.39 kn 
koje će Ministarstvo regio-
nalnog razvoja izdvojiti za 
gradnju školske dvorane u 
Beletincu, a ne prikazuje se u 
našem Proračunu nego se 
direktno uplaćuje na račun 
izvođača radova. Tako dolazi-
mo do ukupno 12.784.774,00 
kuna planiranih investicija, 
dotacija i subvencija u 2014.g. 

(Stvarno impresivne brojke za 
našu Općinu)!

Analizirajući programe sva-
kako treba naglasiti  Program 
javnih potreba u društvenim 
djelatnostima koji obuhvaća 
sufinanciranje smještaja u vrti-
ćima, financiranje predškole, 
socijalnu skrb, Vatrogasnu 
zajednicu Općine, nogometne 
klubove, sportska društva, 
udruge građana, stipendije i 
kulturu, u ukupnom iznosu od 
1 .130.400,00 kn,  š to  je 
zasigurno  impresivan iznos i za 
puno bogatije Općine od naše.

Rezultati lokalnih izbora u svibnju 2013.
Kao što znamo, 19.05.2013. održani su izbori za načelnika, 

zamjenika načelnika i članove Općinskog vijeća. U međuvremenu je 
došlo i do promjena u strukturi Općinskog vijeća, naravno u skladu sa 
Zakonom, pa ovom prilikom donosimo popis vijećnika i spomenute  
izmjene:
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Općina Sveti Ilija, Državna geodetska 
uprava i Zavod za fotogrametriju Za-
greb potpisali su "Ugovor o provođenju 
katastarske izmjere" s ciljem sređivanja 
zemljišnih knjiga i katastra na području 
Općine Sveti Ilija.

U povodu otvaranja radova na projektu 
katastarske izmjere Općine Sveti Ilija dana 
21. 10. 2013. načelnik Općine Marin Bosilj 
i zamjenica ravnatelja Državne geodetske 
uprave mr.sc. Blaženka Mičević simbolično 
su otkrili ploču na zemljištu u Tomaševcu 
Biškupečkom, čime je označen početak 
radova na projektu vrijednom 5,2 milijuna 
kuna.

Otvaranju radova nazočili su: - predsta-
vnica Državne geodetske uprave mr.sc. 
Blaženka Mičević, i predstavnici  Podru-
čnog ureda za katastar Varaždin Alenka 
Rezo i Dagmar Karlovčec, sutkinja Opći-
nskog suda Sanja Bađun i predstavnik 

Svi su dobro upoznati da u katastarskim 
planovima i zemljišnim knjigama vlada 
veliki nered i neusklađenost sa stvarnim 
stanjem na terenu. Upravo zbog toga 
Općina Sveti Ilija donijela je Odluku o re-
alizaciji nove katastarske izmjere i 
zemljišno knjižne evidencije. Po okončanju 
katastarske izmjere kreće se u obnovu 
zemljišnih knjiga, a rezultat ovog posla bit 
će usklađenost katastra i zemljišnika te 
uknjižba stvarnih vlasnika čestica u 
zemljišne knjige. Provođenjem nove 
izmjere konačno ćemo dobiti usklađenost 
katastarskih karata i stanja na terenu. To će 
stvoriti preduvjete za bržu i uspješniju 
realizaciju projekata. 

Katastarska izmjera će na vrlo elega-
ntan i brz način omogućiti mještanima 
sređivanje njihovih parcela "jedan kroz 
jedan" u zemljišnoj knjizi. Naime, reali-

Započela katastarska izmjera Općine Sveti Ilija

Zemljišnoknjižnog odjela Robert Hunjak, 
predstavnik Zavoda za fotogrametriju 
Damir Pahić i Ivan Mihalec, potpredsjednik 
Županijske skupštine Anđelko Stričak, 
članica Županijske skupštine Nadica 
Dreven-Budinski, ravnateljica OŠ V.Nazor 
Sv.Ilija Anđelka Rihtarić, ravnateljica 
dječjeg vrtića „Anđeo“ časna s. Monika, 
župnik župe Svih svetih Beletinec, vlč. Ivica 
Horvat predstavnik Grada Varaždina te 
načelnici susjednih općina i vijećnici 
Općine Sv.Ilija.

Kako bi se javnost upoznala s postu-
pkom katastarske izmjere, u ponedjeljak 
21.10.2013. u Beletincu i Svetome Iliji 
organizirane su i javne tribine u sklopu 
navedenog projekta i na koje se odazvalo 
popriličan broj zainteresiranih mještana.   

 Ugovorom je definirano da će sredstva 
potrebna za provođenje katastarske 
izmjere na području Općine Sveti Ilija 

snositi sporazumne strane u sljedećim 
postotnim odnosima: Državna geodetska 
uprava 40%, Općina Sveti llija 60%. 
Katastarska izmjera općine Sveti Ilija  
provodit će se u razdoblju od 2013.-
2016.g. (toliko je potrebno da se sve odra-
di), a vrijednost radova je 4.133.108,00 kn 
bez PDV-a, odnosno 5.166.385,00 kuna s 
PDV-om. Kao što i sami vidite radi se o 
ogromnim novcima za našu malu Općinu i 
da bi bili u mogućnosti financirati radove, 
Općina će se zadužiti putem HBOR-a (uz 
povoljnu kamatu od 3,6%), a po završetku 
radova krenuti u otplatu kredita kojim se 
financira izmjera. Za sada još nemamo 
konkretne informacije hoće li se u financi-
ranje izmjere uključiti i Varaždinska župa-
nija prema kojoj su upućene dvije zamolbe 
za uključenjem u ovaj projekt. Također, još 
nije definirano koliko će to točno koštati 
vlasnike nekretnina, ali prema nekim 
kalkulacijama vlasnici bi se trebali uključiti 
u sufinanciranje po završetku katastarske 
izmjere sa cca 320,00 kuna po jednoj 
novoformiranoj čestici uz mogućnost 
obročnog sufinanciranja na 24 rate. O 
točnom iznosu sufinanciranja  odlučivat će 
se 2017. g. kada završi  katastarska 
izmjera.

Zašto katastarska izmjera?         
zacija ovog projekta ljudima će donijeti 
ogromne uštede novca koji bi im bio 
potreban ukoliko bi u vlastitom aranžmanu 
vršili geodetsku izmjeru svake pojedine 
čestice te velike uštede novca i vremena 
potrebnih za provođenje formalno-
pravnih tužbi prilikom sređivanja nerije-
šenih imovinsko pravnih odnosa. Također, 
nova izmjera će doprinijeti povećanju 
vrijednosti nekretnina te će po kratkom 
postupku omogućiti provođenje u djelo 
dogovorenih zamjena, prijenosa na djecu i 
slično. Iz svega navedenog može se zaklju-
čiti da će ovaj Projekt donijeti mnogo do-
brih stvari stanovnicima Općine Sveti Ilija, 
ali i samoj Općini. Realizacijom ovog pro-
jekta Općina Sveti Ilija će biti prva općina 
na području naše županije koja će imati u 
potpunosti uređene katastarske planove i 
zemljišne knjige za područje cijele Općine.

•  Rješavanje pitanja granica  
vlasništva

• Mogućnost razvrgnuća suvlasničkih 
odnosa, te ozakonjenje 
neevidentiranih dogovornih 
nagodbi, zamjena, kupoprodaja i 
nasljeđivanja zemljišta 

• Raščišćavanje i  izvršenje prijenosa 
i registracije prava vlasništva (na 
sebe, djecu ili treće osobe)

Tzv. "ČISTIM PAPIRIMA" (sređenim i 
usklađenim katastarskim i imovinsko 
pravnim stanjem) mnogostruko će se 
povećati vrijednosti i mogućnosti kori-
štenja vlastitoga zemljišta. 
Koja su prava i obaveze vlasnika nekre-
tnina s područja Općine u tijeku kata-
starske izmjere, možete pročitati na web 
stranicama Općine Sveti Ilija.

Koje pogodnosti pruža nova 
katastarska izmjera?
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cijeloga sebe u obnašanje du-
žnosti načelnika radeći sa 
srcem, časno i pošteno te da ću 
biti načelnik svih mještana 
Općine. Isto tako, zahvaljujem 
svojem prethodniku g. Ivici 
Minđeku kao i njegovom za-
mjeniku g. Franji Korparu na 
svemu što su kao općinski 
dužnosnosnici uradili za Opći-
nu u prethonom razdoblju.

 Svima vama želim sretan i 
blagoslovljen Božić te puno 
zdravlja, sreće, veselja i uspje-
ha na svim poljima života u 
nadolazećoj 2014. godini.

Usvojen najveći proračun Općine od njezina osnivanja
i projekata koji bi se trebali 
realizirati u tijeku 2014., od kojih 
će neki zasigurno biti i povijesni 
projekti za našu Općinu. Predlažući 
proračun vodio sam računa da svi 
segmenti društva unutar naše 
Općine budu obuhvaćeni ovim 
Proračunom. Uspijemo li realizirati 
sve planirane programe i projekte 
bit će to vrlo uspješna godina s 
kojom će biti zadovoljna većina 
mještana, čak i onih najkritičnijih.“ 

U proračunu je za Razvojne 
p r o g r a m e  p l a n i r a n o 
3.061.500,00 kn, za Program 
g r a d n j e  o b j e k a t a 
4.357.432,40 kn, Program 
održavanja komunalne infras-

t rukture 750.000,00 kn, 
Program javnih potreba u 
društvenim djelatnostima 
1.130.400,00 kn što sve 
zajedno iznosi 9.200.332,40 
k n .  O v o m  i z n o s u  o d 
9.200.332,40 kn treba svakako 
pribrojiti i 3.584.442.39 kn 
koje će Ministarstvo regio-
nalnog razvoja izdvojiti za 
gradnju školske dvorane u 
Beletincu, a ne prikazuje se u 
našem Proračunu nego se 
direktno uplaćuje na račun 
izvođača radova. Tako dolazi-
mo do ukupno 12.784.774,00 
kuna planiranih investicija, 
dotacija i subvencija u 2014.g. 

(Stvarno impresivne brojke za 
našu Općinu)!

Analizirajući programe sva-
kako treba naglasiti  Program 
javnih potreba u društvenim 
djelatnostima koji obuhvaća 
sufinanciranje smještaja u vrti-
ćima, financiranje predškole, 
socijalnu skrb, Vatrogasnu 
zajednicu Općine, nogometne 
klubove, sportska društva, 
udruge građana, stipendije i 
kulturu, u ukupnom iznosu od 
1 .130.400,00 kn,  š to  je 
zasigurno  impresivan iznos i za 
puno bogatije Općine od naše.

Rezultati lokalnih izbora u svibnju 2013.
Kao što znamo, 19.05.2013. održani su izbori za načelnika, 

zamjenika načelnika i članove Općinskog vijeća. U međuvremenu je 
došlo i do promjena u strukturi Općinskog vijeća, naravno u skladu sa 
Zakonom, pa ovom prilikom donosimo popis vijećnika i spomenute  
izmjene:
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Općina Sveti Ilija, Državna geodetska 
uprava i Zavod za fotogrametriju Za-
greb potpisali su "Ugovor o provođenju 
katastarske izmjere" s ciljem sređivanja 
zemljišnih knjiga i katastra na području 
Općine Sveti Ilija.

U povodu otvaranja radova na projektu 
katastarske izmjere Općine Sveti Ilija dana 
21. 10. 2013. načelnik Općine Marin Bosilj 
i zamjenica ravnatelja Državne geodetske 
uprave mr.sc. Blaženka Mičević simbolično 
su otkrili ploču na zemljištu u Tomaševcu 
Biškupečkom, čime je označen početak 
radova na projektu vrijednom 5,2 milijuna 
kuna.

Otvaranju radova nazočili su: - predsta-
vnica Državne geodetske uprave mr.sc. 
Blaženka Mičević, i predstavnici  Podru-
čnog ureda za katastar Varaždin Alenka 
Rezo i Dagmar Karlovčec, sutkinja Opći-
nskog suda Sanja Bađun i predstavnik 

Svi su dobro upoznati da u katastarskim 
planovima i zemljišnim knjigama vlada 
veliki nered i neusklađenost sa stvarnim 
stanjem na terenu. Upravo zbog toga 
Općina Sveti Ilija donijela je Odluku o re-
alizaciji nove katastarske izmjere i 
zemljišno knjižne evidencije. Po okončanju 
katastarske izmjere kreće se u obnovu 
zemljišnih knjiga, a rezultat ovog posla bit 
će usklađenost katastra i zemljišnika te 
uknjižba stvarnih vlasnika čestica u 
zemljišne knjige. Provođenjem nove 
izmjere konačno ćemo dobiti usklađenost 
katastarskih karata i stanja na terenu. To će 
stvoriti preduvjete za bržu i uspješniju 
realizaciju projekata. 

Katastarska izmjera će na vrlo elega-
ntan i brz način omogućiti mještanima 
sređivanje njihovih parcela "jedan kroz 
jedan" u zemljišnoj knjizi. Naime, reali-

Započela katastarska izmjera Općine Sveti Ilija

Zemljišnoknjižnog odjela Robert Hunjak, 
predstavnik Zavoda za fotogrametriju 
Damir Pahić i Ivan Mihalec, potpredsjednik 
Županijske skupštine Anđelko Stričak, 
članica Županijske skupštine Nadica 
Dreven-Budinski, ravnateljica OŠ V.Nazor 
Sv.Ilija Anđelka Rihtarić, ravnateljica 
dječjeg vrtića „Anđeo“ časna s. Monika, 
župnik župe Svih svetih Beletinec, vlč. Ivica 
Horvat predstavnik Grada Varaždina te 
načelnici susjednih općina i vijećnici 
Općine Sv.Ilija.

Kako bi se javnost upoznala s postu-
pkom katastarske izmjere, u ponedjeljak 
21.10.2013. u Beletincu i Svetome Iliji 
organizirane su i javne tribine u sklopu 
navedenog projekta i na koje se odazvalo 
popriličan broj zainteresiranih mještana.   

 Ugovorom je definirano da će sredstva 
potrebna za provođenje katastarske 
izmjere na području Općine Sveti Ilija 

snositi sporazumne strane u sljedećim 
postotnim odnosima: Državna geodetska 
uprava 40%, Općina Sveti llija 60%. 
Katastarska izmjera općine Sveti Ilija  
provodit će se u razdoblju od 2013.-
2016.g. (toliko je potrebno da se sve odra-
di), a vrijednost radova je 4.133.108,00 kn 
bez PDV-a, odnosno 5.166.385,00 kuna s 
PDV-om. Kao što i sami vidite radi se o 
ogromnim novcima za našu malu Općinu i 
da bi bili u mogućnosti financirati radove, 
Općina će se zadužiti putem HBOR-a (uz 
povoljnu kamatu od 3,6%), a po završetku 
radova krenuti u otplatu kredita kojim se 
financira izmjera. Za sada još nemamo 
konkretne informacije hoće li se u financi-
ranje izmjere uključiti i Varaždinska župa-
nija prema kojoj su upućene dvije zamolbe 
za uključenjem u ovaj projekt. Također, još 
nije definirano koliko će to točno koštati 
vlasnike nekretnina, ali prema nekim 
kalkulacijama vlasnici bi se trebali uključiti 
u sufinanciranje po završetku katastarske 
izmjere sa cca 320,00 kuna po jednoj 
novoformiranoj čestici uz mogućnost 
obročnog sufinanciranja na 24 rate. O 
točnom iznosu sufinanciranja  odlučivat će 
se 2017. g. kada završi  katastarska 
izmjera.

Zašto katastarska izmjera?         
zacija ovog projekta ljudima će donijeti 
ogromne uštede novca koji bi im bio 
potreban ukoliko bi u vlastitom aranžmanu 
vršili geodetsku izmjeru svake pojedine 
čestice te velike uštede novca i vremena 
potrebnih za provođenje formalno-
pravnih tužbi prilikom sređivanja nerije-
šenih imovinsko pravnih odnosa. Također, 
nova izmjera će doprinijeti povećanju 
vrijednosti nekretnina te će po kratkom 
postupku omogućiti provođenje u djelo 
dogovorenih zamjena, prijenosa na djecu i 
slično. Iz svega navedenog može se zaklju-
čiti da će ovaj Projekt donijeti mnogo do-
brih stvari stanovnicima Općine Sveti Ilija, 
ali i samoj Općini. Realizacijom ovog pro-
jekta Općina Sveti Ilija će biti prva općina 
na području naše županije koja će imati u 
potpunosti uređene katastarske planove i 
zemljišne knjige za područje cijele Općine.

•  Rješavanje pitanja granica  
vlasništva

• Mogućnost razvrgnuća suvlasničkih 
odnosa, te ozakonjenje 
neevidentiranih dogovornih 
nagodbi, zamjena, kupoprodaja i 
nasljeđivanja zemljišta 

• Raščišćavanje i  izvršenje prijenosa 
i registracije prava vlasništva (na 
sebe, djecu ili treće osobe)

Tzv. "ČISTIM PAPIRIMA" (sređenim i 
usklađenim katastarskim i imovinsko 
pravnim stanjem) mnogostruko će se 
povećati vrijednosti i mogućnosti kori-
štenja vlastitoga zemljišta. 
Koja su prava i obaveze vlasnika nekre-
tnina s područja Općine u tijeku kata-
starske izmjere, možete pročitati na web 
stranicama Općine Sveti Ilija.

Koje pogodnosti pruža nova 
katastarska izmjera?
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Poštovani nositelji prava na zemljištu, 
Državna geodetska uprava i Općina Sveti Ilija 
pokrenule su za katastarsku općinu Beletinec 
i dijelove katastarskih općina Biškupec II i 
Sveti llija katastarsku izmjeru u svrhu izrade 
katastra nekretnina i obnove zemljišnih 
knjiga. Ovim radovima pristupilo se zbog 
nesuglasja službenih evidencija, katastra i 
zemljišne knjige, sa stvarnim stanjem na 
terenu. Ovakvo nesređeno stanje nastajalo 
je kroz desetljeća i danas je velika kočnica 
gospodarskom razvoju, a vama stvara često 
puta nepremostive poteškoće u dokazivanju 
prava vlasništva kao i drugih prava na 
zemljištu. 

Katastarskom izmjerom utvrdit će se 
položaj, oblik, površina, način uporabe kao i 
nositelji prava na česticama zemljišta i građe-
vinama (zgradama). Radove katastarske 
izmjere izvode stručnjaci Zavoda za fotogra-
metriju d.d. iz Zagreba uz suradnju Podru-
čnog ureda za katastar Varaždin - odjela za 
katastar nekretnina Varaždin. 

Uspjeh ovih opsežnih radova, na dobrobit 
korisnika (vlasnika i drugih nositelja prava), 
uvelike ovisi o suradnji na koju vas pozivamo 
temeljem članka 45. stavka 3. Zakona o 
državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji 
glasi: 

"Nositelji prava na zemljištima na po-
dručju na kojemu se provodi katastarska 
izmjera, odnosno tehnička reambulacija 
dužni su u roku koji je određen odlukom iz 
stavka 1. ovoga članka vidljivim trajnim 
oznakama i na svoj trošak označiti granice 
zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva, 
druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj 
općih, javnih i drugih dobara) ".. 

Gore navedena odluka objavljuje se u 
"Narodnim novinama" i drugim javnim gla-
silima na način koji omogućuje da se s njom 
upoznaju nositelji prava na nekretninama na 
području na kojemu se provodi katastarska 
izmjera, odnosno tehnička reambulacija. 

Označavanje granica zemljišta 
(omeđivanje) 

Označavanje granica zemljišta, parcela, 
vrši se međnim oznaka (ako one na terenu 
već ne postoje). Označavanje je poželjno 
(potrebno) izvršiti u prisutnosti susjeda tj. 
zajednički i to svake lomne točke zemljišta. 
Svaka međa označena zajednički, dogovorno 
(svih zainteresiranih strana) bit će izmjerena, 
evidentirana bez obzira na dosadašnje 
podatke u katastru zemljišta. 

Dogovornim označavanjem granica ze-
mljišta u postupku katastarske izmjere se 
omogućava, razvrgnuće dosadašnjih supo-
sjedništava, utvrđivanje do sada nesigurnih 
granica zemljišta kao i izravnanje krivudavih 
granica zemljišta, međa. 

U slučaju nemogućnosti dogovornog 
označavanja zemljišta, svaki nositelj prava 
dužan je svoj prijedlog označavanja predočiti 
stručnjacima koji provode izmjeru. Svi 
troškovi sudskog spora u ovakvim slučaje-
vima idu na trošak stranaka. 

Bez obzira što očekujemo vašu punu 
suradnju u provedbi ovih radova ukazujemo 
vam, u slučaju neizvršenja na mogućnost pri-
mjene članka 156. Zakona o državnoj izmjeri 
i katastru nekretnina: 

"Nositelji prava na nekretninama koji ne 
izvrše obveze određene člankom 45. sta-
vkom 3. i člankom 57. stavkom 1. ovoga 
Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom 
kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 
kuna. Tko ne dopusti pristup na zemljište 
osobama koje rade na poslovima i zadaćama 
državne izmjere i katastra nekretnina, 
odnosno ne dopusti postavljanje potrebnih 
oznaka izmjere, kaznit će se za prekršaj 
novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 
6.000,00 kuna. Pravna će se osoba za 
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti 
novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 
do 35.000,00 kuna, a odgovorna osoba u 
pravnoj osobi novčanom kaznom od 
6.000,00 do 10.000,00 kuna." 

UPUTE NOSITELJIMA PRAVA NA 
ZEMLJIŠTU o označavanju posjeda i 

postavljanju međnih oznaka 
Nadamo se da će vam ove Upute, uz našu 

stalno prisutnost na terenu u svrhu pružanja 
stručne pomoći, omogućiti kvalitetno 
izvršenje zakonske obveze označavanja 
(omeđivanja) granica zemljišta, a što je 
osnovni preduvjet za kvalitetno izvršenje 
radova na vaše i naše zadovoljstvo. 

Terenske kancelarije Zavoda za fotogra-
metriju od 04.11.2013. godine nalaziti će se 
u Beletinecu, društveni dom, Stjepana Radića 
19. Datumi početka rada kancelarija  u 
Svetom Iliji, vatrogasni dom, Školska 23 i u 
Seketinu, vatrogasni dom , Vladimira Nazora 

68; ovisno o dinamici radova na pojedinim 
katastarskim općinama bit će naknadno 
obznanjeni. Radno vrijeme radnim danom 
(ponedjeljak-petak): 7-15 sati, tel. 099/823-
7782.

POSTUPAK OZNAČAVANJA MEĐA 
Svrha ovog postupka je da se svaka 

lomna točka međe učini što trajnijom i 
vidljivijom kroz što duži niz godina. Naši 
"stari" pravili su humke, ukopavali međna 
kamenja "međaše" ili su pak na neki drugi 
način označavali međe svojih posjeda. 
Održavajući vidljivim granice svojih posjeda 
štitili su svoj, ali i interes svoga susjeda 
"međaša". 

Zbog nebrige o granicama posjeda u 
jednom dužem vremenskom periodu došlo 
je do njihovog djelomičnog ili potpunog 
uništenja ili su granice posjeda postale 
neprepoznatljive uslijed zaraštenosti i drugih 
razloga. Takove granice (lomne točke) u 
ovom postupku potrebno je djelomično ili 
potpuno obnoviti i očistiti od raslinja. 

U slučajevima kada je posjed, parcela, 
ograđena ogradom (drvenom, žičanom, 
željeznom, betonskom) ili suhozidom, i kada 
one predstavljaju granicu posjeda postavlja-
nje međnih oznaka nije potrebno. 

Kada zidovi ograda ili kuća predstavljaju 
među posjeda nužno je na njima označiti 
(bojom ili drugom oznakom) međnu točku 
kako bi bilo vidljivo je li ograda ili kuća zaje-
dnička ili pripada samo jednom od vlasnika 
parcele. 

Važno je ovdje napomenuti da je potre-
bno svaku međnu točku označiti zajednički, 
dogovorno sa svim susjedima "međašima", a 
samo iznimno iz opravdanih razloga bez njih. 

ČIŠĆENJE RASLINJA OKO I IZNAD 
MEĐNIH OZNAKA 

Čišćenje okoliša oko i iznad svake lomne 
točke od raslinja, bitan je uvjet za uspješnost 
katastarske izmjere s obzirom na različite 
metode snimanja (aerofotogrametrijsko 
snimanje ili terestičke metode snimanja) 

Ovim čišćenjem potrebno je svaku lomnu 
točku međe učiniti vidljivim iz zraka i to 
uklanjanjem (krčenjem) šikare, kupina kao i 
drugog raslinja. Ovo čišćenje treba provesti 
među ostalim i kada se međna točka nalazi na 
ogradi ili rubu kuće. 

Čišćenje oko međnih točaka nužno je 
izvršit odmah u pojasu minimalne širine od 2 
metra, pri čemu ne treba uklanjati posebno 
vrijedna stabla (voćke , i sl.). 

Kontrolu postavljanja svake međne 
oznake kao i kontrolu postojećih međnih 
oznaka, izvršit će stručnjaci izvođača radova, 
a prema potrebi izvršiti odgovarajuću foto si-
gnalizaciju za njihovo korektno preslikavanje 
na avionske snimke. 

S obzirom da se u postupku katastarske 
izmjere (već u postupku označavanja međa) 
prikupljaju podaci o vlasnicima zemlji-
šta/nekretnina molimo vas da stručnjacima 
izvođača dostavite potpune podatke sa 
osobne iskaznice (ime i prezime, ime oca, 
rođeno prezime, adresu i OIB). 

Očekujemo vašu punu suradnju!

Zavod za fotogrametriju Zagreb

PRIOPĆENJE ZAVODA ZA FOTOGRAMETRIJU ZAGREB (upute)

Općinski list
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U sklopu Katastarske izmjere vlasnici 
zemljišta obavezni su osigurati međne 
oznake za označavanje međa (propisano 
zakonom). Kako bi našim žiteljima ola-
kšali nabavku navedenih oznaka, Općina 
je odlučila pribaviti 22 000 komada kolči-
ća za označavanje međa. Na taj način 
ubrzat će se dinamika posla, tj. izbjeći 
eventualni zastoji zbog pribavljanja me-
đnih oznaka. Time smo, dakako, uvelike 
olakšali posao geodetima, a ponajviše 
našim mještanima. Cijena 22 000 koma-
da međnih oznaka iznosi 330.000,00 
kuna. 

OPĆINA UMJESTO VLASNIKA 
NEKRETNINA OSIGURALA 

22 000 KOLČIĆA ZA OMEĐIVANJE, 
VRIJEDNOSTI 330.000,00 kn

U suradnji sa Fondom za 
zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost Općina Sveti Ilija 
provodit će projekt "Potica-
nje povećanja energetske 
učinkovitosti obiteljskih 
kuća na području Općine 
Sveti Ilija". U sklopu tog 
projekta općina i Fond će za 
30 kućanstva sufinancirati 
povećanje toplinske zaštite 
ovojnice vanjskog zida, a za 
30 kućanstva sufinancirat će 
zamjenu postojeće i ugradnju 
nove energetski učinkovite 
v a n j s k e  s t o l a r i j e .  O d 
1.687.500,00 kuna,  koliko će 
iznositi ukupni iznos sufina-
nciranja, 80% sredstava 
(1.350.000,00 kn) dobiveno 
je na natječaju Fonda dok je 
ostatak od 20% sredstava 

Općina Sveti Ilija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciraju 
obnovu fasada i ugradnju stolarije za obiteljske kuće na području Općine

Za 60 obiteljskih kuća na području Općine Sveti Ilija Za 60 obiteljskih kuća na području Općine Sveti Ilija 
bit će utrošeno 1.687.500,00 kunabit će utrošeno 1.687.500,00 kuna

Za 60 obiteljskih kuća na području Općine Sveti Ilija 
bit će utrošeno 1.687.500,00 kuna
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(337.500,00 kn) osigurala 
Općina Sveti Ilija u svom pro-
računu za 2014.g.

Sufinancirat će se troškovi 
opreme i ugradnje u iznosu  
50% vrijednosti EU (energe-
tski učinkovite) mjere, odno-
sno najviše do 37.500,00 kn  
po kućanstvu za povećanje 
toplinske zaštite ovojnice 
vanjskog z ida, odnosno 
najviše do 18.750,00 kn po 
k u ć a n s t v u  z a  z a m j e n u 
postojeće i ugradnju nove 
energetski učinkovite vanjske 
stolarije. Nepovratna novča-
na sredstva će se isplaćivati za 
nabavu opreme i izvođenje 
pripadajućih radova nastalih 
nakon datuma objave javnog 
natječaja Općine Sveti Ilija na 
web stranicama Općine. 

Nepovratna novčana sredstva 
isplaćivat će se na osnovi ispo-
stavljenih računa i ovjerenih 
izjava te suglasnosti ovla-
štenog izvoditelja radova upi-
sanog u Registar izdanih su-
glasnosti pri Ministarstvu gra-
diteljstva i prostornog uređe-
nja uz popunjena  i ovjerena 
jamstva za opremu i radove.

Javni natječaj će, osim u 
Općinskom listu,  biti obja-
vljen i na web stranicama 
Općine. Na našim stranicama 
bit će objavljene sve odluke 
vezane uz mjeru energetske 
učinkovitosti te "Pravilnik o 
poticanju povećanja energe-
tske učinkovitosti obiteljskih 
kuća na području Općine 
Sveti Ilija" i svi ostali potrebni 
obrasci za prijavu.

Vjerujemo da ćemo ovom 
mjerom uvelike pomoći žite-
ljima naše Općine kod investi-
cija i na taj način im smanjiti 
troškove grijanja u budućno-
sti. Želimo uspješnu suradnju.

Jedinstveni upravni 
odjel Općine Sveti Ilija

Gradi se školska dvorana u Beletincu
Konačno, nakon više od tri 
godine od kada je počela 
gradnja, u kolovozu 2013. 
nastavila se gradnja školske 
dvorane. Za sada svi radovi 
teku predviđenom dinami-
kom i prema planu gradnje 
planirani završetak radova 
trebao bi biti u travnju 2014. 
g. Osim gradnje nove dvo-
rane, u sklopu projekta pro-
vodi se i rekonstrukcija djela 
školske zgrade, tako da bi po 
završetku poslova cijela škola 
trebala zasjati u novom ruhu.  
Još nas čeka puno posla i pre-
preka do konačnog završetka, 
ali se nadamo da ćemo ih 
uspješno savladati i u travnju 

2014. proslaviti otvorenje 
nove dvorane. Vjerujemo da 
su svi problemi s izvođačima 
radova (koji su dosad radili na 
izgradnji dvorane) iza nas i da 
će sadašnji izvođač Kulić-
invest d.o.o., Vinkovci uspje-
šno privesti posao kraju. Sa 
sadašnjim izvođačem radova 
sklopljen je Ugovor ukupne 
vrijednosti 5.120.631,99 
k u n a ,  k o j e g  s a  7 0 % 
(3.584.442,39 kn) financira 
Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova EU, a sa 
30% (1.536.189,60 kn) 
Općina Sveti Ilija. Za sada 
nemamo potpisan sporazum s 
Varaždinskom županijom 

(osnivačem osnovnih škola) 
oko iznosa s kojim će pomoći 
u financiranju gradnje dvora-
ne, ali imamo usmena obeća-
nja da će se uključiti u projekt 
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sa 15% (u što niti ne sumnja-
mo) nego se nadamo da će to 
biti i više, barem oko 20% od 
ukupne vrijednosti radova.



Poštovani nositelji prava na zemljištu, 
Državna geodetska uprava i Općina Sveti Ilija 
pokrenule su za katastarsku općinu Beletinec 
i dijelove katastarskih općina Biškupec II i 
Sveti llija katastarsku izmjeru u svrhu izrade 
katastra nekretnina i obnove zemljišnih 
knjiga. Ovim radovima pristupilo se zbog 
nesuglasja službenih evidencija, katastra i 
zemljišne knjige, sa stvarnim stanjem na 
terenu. Ovakvo nesređeno stanje nastajalo 
je kroz desetljeća i danas je velika kočnica 
gospodarskom razvoju, a vama stvara često 
puta nepremostive poteškoće u dokazivanju 
prava vlasništva kao i drugih prava na 
zemljištu. 

Katastarskom izmjerom utvrdit će se 
položaj, oblik, površina, način uporabe kao i 
nositelji prava na česticama zemljišta i građe-
vinama (zgradama). Radove katastarske 
izmjere izvode stručnjaci Zavoda za fotogra-
metriju d.d. iz Zagreba uz suradnju Podru-
čnog ureda za katastar Varaždin - odjela za 
katastar nekretnina Varaždin. 

Uspjeh ovih opsežnih radova, na dobrobit 
korisnika (vlasnika i drugih nositelja prava), 
uvelike ovisi o suradnji na koju vas pozivamo 
temeljem članka 45. stavka 3. Zakona o 
državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji 
glasi: 

"Nositelji prava na zemljištima na po-
dručju na kojemu se provodi katastarska 
izmjera, odnosno tehnička reambulacija 
dužni su u roku koji je određen odlukom iz 
stavka 1. ovoga članka vidljivim trajnim 
oznakama i na svoj trošak označiti granice 
zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva, 
druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj 
općih, javnih i drugih dobara) ".. 

Gore navedena odluka objavljuje se u 
"Narodnim novinama" i drugim javnim gla-
silima na način koji omogućuje da se s njom 
upoznaju nositelji prava na nekretninama na 
području na kojemu se provodi katastarska 
izmjera, odnosno tehnička reambulacija. 

Označavanje granica zemljišta 
(omeđivanje) 

Označavanje granica zemljišta, parcela, 
vrši se međnim oznaka (ako one na terenu 
već ne postoje). Označavanje je poželjno 
(potrebno) izvršiti u prisutnosti susjeda tj. 
zajednički i to svake lomne točke zemljišta. 
Svaka međa označena zajednički, dogovorno 
(svih zainteresiranih strana) bit će izmjerena, 
evidentirana bez obzira na dosadašnje 
podatke u katastru zemljišta. 

Dogovornim označavanjem granica ze-
mljišta u postupku katastarske izmjere se 
omogućava, razvrgnuće dosadašnjih supo-
sjedništava, utvrđivanje do sada nesigurnih 
granica zemljišta kao i izravnanje krivudavih 
granica zemljišta, međa. 

U slučaju nemogućnosti dogovornog 
označavanja zemljišta, svaki nositelj prava 
dužan je svoj prijedlog označavanja predočiti 
stručnjacima koji provode izmjeru. Svi 
troškovi sudskog spora u ovakvim slučaje-
vima idu na trošak stranaka. 

Bez obzira što očekujemo vašu punu 
suradnju u provedbi ovih radova ukazujemo 
vam, u slučaju neizvršenja na mogućnost pri-
mjene članka 156. Zakona o državnoj izmjeri 
i katastru nekretnina: 

"Nositelji prava na nekretninama koji ne 
izvrše obveze određene člankom 45. sta-
vkom 3. i člankom 57. stavkom 1. ovoga 
Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom 
kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 
kuna. Tko ne dopusti pristup na zemljište 
osobama koje rade na poslovima i zadaćama 
državne izmjere i katastra nekretnina, 
odnosno ne dopusti postavljanje potrebnih 
oznaka izmjere, kaznit će se za prekršaj 
novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 
6.000,00 kuna. Pravna će se osoba za 
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti 
novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 
do 35.000,00 kuna, a odgovorna osoba u 
pravnoj osobi novčanom kaznom od 
6.000,00 do 10.000,00 kuna." 

UPUTE NOSITELJIMA PRAVA NA 
ZEMLJIŠTU o označavanju posjeda i 

postavljanju međnih oznaka 
Nadamo se da će vam ove Upute, uz našu 

stalno prisutnost na terenu u svrhu pružanja 
stručne pomoći, omogućiti kvalitetno 
izvršenje zakonske obveze označavanja 
(omeđivanja) granica zemljišta, a što je 
osnovni preduvjet za kvalitetno izvršenje 
radova na vaše i naše zadovoljstvo. 

Terenske kancelarije Zavoda za fotogra-
metriju od 04.11.2013. godine nalaziti će se 
u Beletinecu, društveni dom, Stjepana Radića 
19. Datumi početka rada kancelarija  u 
Svetom Iliji, vatrogasni dom, Školska 23 i u 
Seketinu, vatrogasni dom , Vladimira Nazora 

68; ovisno o dinamici radova na pojedinim 
katastarskim općinama bit će naknadno 
obznanjeni. Radno vrijeme radnim danom 
(ponedjeljak-petak): 7-15 sati, tel. 099/823-
7782.

POSTUPAK OZNAČAVANJA MEĐA 
Svrha ovog postupka je da se svaka 

lomna točka međe učini što trajnijom i 
vidljivijom kroz što duži niz godina. Naši 
"stari" pravili su humke, ukopavali međna 
kamenja "međaše" ili su pak na neki drugi 
način označavali međe svojih posjeda. 
Održavajući vidljivim granice svojih posjeda 
štitili su svoj, ali i interes svoga susjeda 
"međaša". 

Zbog nebrige o granicama posjeda u 
jednom dužem vremenskom periodu došlo 
je do njihovog djelomičnog ili potpunog 
uništenja ili su granice posjeda postale 
neprepoznatljive uslijed zaraštenosti i drugih 
razloga. Takove granice (lomne točke) u 
ovom postupku potrebno je djelomično ili 
potpuno obnoviti i očistiti od raslinja. 

U slučajevima kada je posjed, parcela, 
ograđena ogradom (drvenom, žičanom, 
željeznom, betonskom) ili suhozidom, i kada 
one predstavljaju granicu posjeda postavlja-
nje međnih oznaka nije potrebno. 

Kada zidovi ograda ili kuća predstavljaju 
među posjeda nužno je na njima označiti 
(bojom ili drugom oznakom) međnu točku 
kako bi bilo vidljivo je li ograda ili kuća zaje-
dnička ili pripada samo jednom od vlasnika 
parcele. 

Važno je ovdje napomenuti da je potre-
bno svaku međnu točku označiti zajednički, 
dogovorno sa svim susjedima "međašima", a 
samo iznimno iz opravdanih razloga bez njih. 

ČIŠĆENJE RASLINJA OKO I IZNAD 
MEĐNIH OZNAKA 

Čišćenje okoliša oko i iznad svake lomne 
točke od raslinja, bitan je uvjet za uspješnost 
katastarske izmjere s obzirom na različite 
metode snimanja (aerofotogrametrijsko 
snimanje ili terestičke metode snimanja) 

Ovim čišćenjem potrebno je svaku lomnu 
točku međe učiniti vidljivim iz zraka i to 
uklanjanjem (krčenjem) šikare, kupina kao i 
drugog raslinja. Ovo čišćenje treba provesti 
među ostalim i kada se međna točka nalazi na 
ogradi ili rubu kuće. 

Čišćenje oko međnih točaka nužno je 
izvršit odmah u pojasu minimalne širine od 2 
metra, pri čemu ne treba uklanjati posebno 
vrijedna stabla (voćke , i sl.). 

Kontrolu postavljanja svake međne 
oznake kao i kontrolu postojećih međnih 
oznaka, izvršit će stručnjaci izvođača radova, 
a prema potrebi izvršiti odgovarajuću foto si-
gnalizaciju za njihovo korektno preslikavanje 
na avionske snimke. 

S obzirom da se u postupku katastarske 
izmjere (već u postupku označavanja međa) 
prikupljaju podaci o vlasnicima zemlji-
šta/nekretnina molimo vas da stručnjacima 
izvođača dostavite potpune podatke sa 
osobne iskaznice (ime i prezime, ime oca, 
rođeno prezime, adresu i OIB). 

Očekujemo vašu punu suradnju!

Zavod za fotogrametriju Zagreb

PRIOPĆENJE ZAVODA ZA FOTOGRAMETRIJU ZAGREB (upute)
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U sklopu Katastarske izmjere vlasnici 
zemljišta obavezni su osigurati međne 
oznake za označavanje međa (propisano 
zakonom). Kako bi našim žiteljima ola-
kšali nabavku navedenih oznaka, Općina 
je odlučila pribaviti 22 000 komada kolči-
ća za označavanje međa. Na taj način 
ubrzat će se dinamika posla, tj. izbjeći 
eventualni zastoji zbog pribavljanja me-
đnih oznaka. Time smo, dakako, uvelike 
olakšali posao geodetima, a ponajviše 
našim mještanima. Cijena 22 000 koma-
da međnih oznaka iznosi 330.000,00 
kuna. 

OPĆINA UMJESTO VLASNIKA 
NEKRETNINA OSIGURALA 

22 000 KOLČIĆA ZA OMEĐIVANJE, 
VRIJEDNOSTI 330.000,00 kn

U suradnji sa Fondom za 
zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost Općina Sveti Ilija 
provodit će projekt "Potica-
nje povećanja energetske 
učinkovitosti obiteljskih 
kuća na području Općine 
Sveti Ilija". U sklopu tog 
projekta općina i Fond će za 
30 kućanstva sufinancirati 
povećanje toplinske zaštite 
ovojnice vanjskog zida, a za 
30 kućanstva sufinancirat će 
zamjenu postojeće i ugradnju 
nove energetski učinkovite 
v a n j s k e  s t o l a r i j e .  O d 
1.687.500,00 kuna,  koliko će 
iznositi ukupni iznos sufina-
nciranja, 80% sredstava 
(1.350.000,00 kn) dobiveno 
je na natječaju Fonda dok je 
ostatak od 20% sredstava 

Općina Sveti Ilija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciraju 
obnovu fasada i ugradnju stolarije za obiteljske kuće na području Općine

Za 60 obiteljskih kuća na području Općine Sveti Ilija Za 60 obiteljskih kuća na području Općine Sveti Ilija 
bit će utrošeno 1.687.500,00 kunabit će utrošeno 1.687.500,00 kuna

Za 60 obiteljskih kuća na području Općine Sveti Ilija 
bit će utrošeno 1.687.500,00 kuna
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cija i na taj način im smanjiti 
troškove grijanja u budućno-
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školske zgrade, tako da bi po 
završetku poslova cijela škola 
trebala zasjati u novom ruhu.  
Još nas čeka puno posla i pre-
preka do konačnog završetka, 
ali se nadamo da ćemo ih 
uspješno savladati i u travnju 
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nove dvorane. Vjerujemo da 
su svi problemi s izvođačima 
radova (koji su dosad radili na 
izgradnji dvorane) iza nas i da 
će sadašnji izvođač Kulić-
invest d.o.o., Vinkovci uspje-
šno privesti posao kraju. Sa 
sadašnjim izvođačem radova 
sklopljen je Ugovor ukupne 
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nemamo potpisan sporazum s 
Varaždinskom županijom 

(osnivačem osnovnih škola) 
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sa 15% (u što niti ne sumnja-
mo) nego se nadamo da će to 
biti i više, barem oko 20% od 
ukupne vrijednosti radova.



Nakon šest mjeseci intenzivnog 
rada na Programu ukupnog razvoja 
Općine Sveti Ilija, Općinsko vijeće 
Općine Sveti Ilija na  sjednici 09. 12. 
2013. godine usvojilo je predloženi 
Program ukupnog razvoja.Program 
ukupnog razvoja (PUR) temeljni je 
strateški dokument koji definira ra-
zvojne pravce Općine, uzimajući u 
obzir njezine prednosti i ograničenja, 
kao i njezina obilježja. PUR je cjeloviti 
dokument koji definira sveobuhvatni 
razvoj na principima održivosti i opt-
malnih iskorištenja resursa (financijskih 
sredstava, ljudskog kadra, prirodnih 
resursa...). Njegova važnost proizlazi i 
iz činjenice da kreira sveobuhvatni ra-
zvoj u cilju postizanja razvojnih ciljeva 
na zadovoljstvo svih žitelja Općine 
Sveti Ilija.PUR je dokument koji će nam 
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Općina Sveti Ilija donijela je 
Program ukupnog razvoja (PUR)

omogućiti planiranje, provedbu, 
kontrolu i evaluaciju gospodarskog, 
komunalnog i društvenog razvitka u 
skladu s ciljevima koji su u njemu 
postavljeni od strane sudionika izrade 
PUR-a. 

PUR kao strateški dokument pre-
dstavlja osnovu na temelju koje 
fondovi EU i resorna ministarstva odlu-
čuju o raspodjeli bespovratnih sredsta-
va. Također, omogućuje uvid u stra-
tegiju zajednice kako žiteljima općine 
tako i potencijalnim investitorima. Pla-
nom ukupnog razvoja definirana je 
vizija koja predstavlja stanje općine u 
budućnosti - "Mjesto očuvanog okoliša 
i prirode koje vrednuje kulturne vre-
dnote i običaje te svojim stanovnicima 
pruža sve uvjete za kvalitetan i ugodan 
život kroz razvijenu infrastrukturu." 

Živimo u vrlo dinamičnom okruženju 
gdje se gotovo svakodnevno mijenjaju 
okolnosti života, rada, naše potrebe i 
ciljevi.  Zato će ovaj PUR biti potrebno 
ne samo provoditi nego i redovito 
analizirati i nadopunjavati u skladu s 
potrebama ljudi i vremenom koje je 
pred nama.

Ključna odgovornost provedbe 
PUR-a je na načelniku Općine i 
članovima Općinskog vijeća, ali bitan 
segment je i na institucijama, udruga-
ma, tvrtkama i pojedincima koji 
promišljaju proaktivno i dugoročno, a 
spremni su svoja znanja, vještine i 
iskustva uložiti u razvoj Općine Sveti 
Ilija.

Načelnik Općine Sveti Ilija,
   Marin Bosilj 

STRATEŠKI CILJEVI PUR-a:
Program ukupnog razvoja deta-

ljno je opisan  na 80 stranica gdje 
su navedeni i konkretni projektni 
prijedlozi sa detaljnim smjerni-
cama i bit će objavljen na web stra-
nicama Općine . 
Ovdje želimo istaknuti strateške 
ciljeve, razvojne prioritete i mjere:

Strateški cilj 1
 

Prioriteti
 

Mjere

Poboljšati kvalitetu 
življenja 

stanovništva općine 
kroz unapređenje 

infrastrukture i 
održivo upravljanje 

okolišem

Unapređenje prometne, 
komunalne i javne 

infrastrukture

 

Razvoj prometne infrastrukture

Razvoj komunalne infrastrukture

Razvoj javne infrastrukture

Održivo korištenje 
prirodnih resursa i kulturne 

baštine

Zaštita biološke i krajobrazne 
raznolikosti

Očuvanje kulturne baštine

Očuvanje okoliša

Održivo gospodarenje otpadom

Poticanje energetske učinkovitosti i 
korištenja obnovljivih izvora energije

Strateški cilj 1: 
Poboljšati kvalitetu življenja 

stanovništva općine kroz unapređenje 
infrastrukture i održivo upravljanje 
okolišem.

Kako bi se povećala kvaliteta života, 
odnosno postigla visoka kvaliteta živo-
tne sredine koja doprinosi uravno-
teženom razvoju svih dijelova općine, 
uspostavit će se kvalitetan sustav 
prometne i komunalne infrastrukture. 
Razvoj kvalitetne prometne i komunalne 
infrastrukture omogućava rast produkti-
vnosti, olakšava i potiče mobilnost ljudi i 
robe te stvara pretpostavke za ujedna-
čen razvoj.

Očuvane prirodne vrijednosti i kultu-
rna baština predstavljaju značajan 
preduvjet održivog razvoja Općine Sveti 
Ilija. I nadalje je osnovni cilj  očuvanje 
prirodnih resursa i kulturne baštine kroz 
definiranje adekvatnih oblika zaštite i 
koordinaciju aktivnosti u sprečavanju 
devastacije prostora od štetnih vanjskih 
utjecaja. Provedbom aktivnosti u okviru  

ovog prioriteta doprinijet će se i 
održivom upravljanju okolišem te time 
poboljšati kvaliteta življenja lokalnog 
stanovništva.

Očuvani prirodni okoliš jedna je od 
važnijih prednosti Općine. Provedbom 
mjera koje uključuju unapređenje 
sustava gospodarenjem otpadom i 
poticanje energetske učinkovitosti i 
korištenja obnovljivih izvora energije 
doprinijet će se daljnjem očuvanju 
okoliša što će u konačnici poboljšati 
kvalitetu življenja lokalnog stanovništva.
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Strateški cilj 2: 
Unaprijediti obrazovni sustav te 

kulturni i sportski život
Obrazovanje ima jako važnu ulogu u 

gospodarskom, ali i društvenom razvoju. 
Ovim prioritetom nastoji se pružiti 
mogućnost i dostupnost predškolskog 
obrazovanja te razviti suvremeni uvjeti 
rada u predškolskim i osnovnoškolskim 
ustanovama. Također, lokalnom stano-
vništvu treba omogućiti nadogradnju 
formalno stečenih znanja i vještina kroz 
programe tzv. cjeloživotnog učenja i 

7

Strateški cilj 3: 
Stvoriti poslovno okruženje, razvo-

jem malog i srednjeg poduzetništva te 
iskorištavanjem turističkih potencijala

U svrhu gospodarskog razvoja ovaj 
prioritet podrazumijeva daljnje jačanje 
postojećih poduzetničkih aktivnosti kroz 
različite poticajne programe i projekte. 
Također, želi se stvoriti pozitivno okruže-
nje za privlačenje domaćih i stranih 
ulagača u poduzetničku zonu, ali pota-
knuti i postojeća poduzeća da koriste 
moderne tehnologije kako bi povećali 
profitabilnost, ali i pridonijeli očuvanju 
okoliša.

Provedbom mjera ovog prioriteta 
nastoji se potaknuti povezivanje poljopri-
vredne proizvodnje, tradicije i turističke 
ponude kako bi se osigurao održivi razvoj 
Općine. Želi se osigurati turistička pr-
epoznatljivost Općine temeljena na 
tradicionalnim i prirodnim vrijednostima. 
Unapređenjem turističke ponude povećat 
će se prihodi lokalnog stanovništva te time 
doprinijeti gospodarskom razvoju i 
povećanju kvalitete življenja lokalnog 
stanovništva. U općini Sveti Ilija postoje 
potencijali za razvoj različitih oblika 
turizma koji nisu dovoljno iskorišteni 
(seoski turizam, lovno-ribolovni, izletnički 
turizam) . Da bi se  oni što bolje iskoristili, u 
sklopu ovog prioriteta poticat će se razvoj 
novih turističkih proizvoda i usluga.

Lokalna akcijska grupa „Izvor“ nastala je 
na temelju inicijative 12 jedinica lokalne 
samouprave koje su prepoznale važnost i 
svrhu ujedinjenja.

LAG „ Izvor“ čini 12 jedinica lokalne 
samouprave s područja Varaždinske i Kopri-
vničko-križevačke županije. S područja 
Varaždinske županije su gradovi : Ludbreg i 
Varaždinske Toplice te općine: Beretinec, 
Gornji Kneginec, Jalžabet, Mali Bukovec, 
Martijanec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec 
Bartolovečki i Veliki Bukovec, dok se na  
području Koprivničko-križevačke županije 
nalazi općina Rasinja.

Cilj LAG-a Izvor je promicanje održivog 
ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i 
interesa od značaja za razvoj područja LAG-
a,priprema LAG područja za korištenje 
strukturnih fondova EU, djelovanje u skladu 

LAG (Lokalna akcijska grupa) "Izvor"LAG (Lokalna akcijska grupa) "Izvor"LAG (Lokalna akcijska grupa) "Izvor"
sa LEADER načelima, razvijanje sinergije i 
umrežavanja između svih subjekata kojima 
je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih po-
dručja te izgradnja identiteta područja LAG-
a razvojem proizvoda zasnovanih na pove-
zivanju tradicijske i kulturno-povijesne bašti-
ne i inovacija temeljenih na prirodnim pre-
dnostima područja i međusobnoj suradnji.

Mjera 202-"Priprema i provedba 
lokalnih strategija ruralnog razvoja" 

Ministarstva poljoprivrede 
Lag "Izvor" je prošao na prijavi za natječaj tj. 
Mjeru 202. IPARD-a koji je raspisan od 
strane Ministarstva poljoprivrede u trajanju 
od 01.ožujka do 02.travnja 2013. Godine. 
Pošto je  Lag "Izvor" prošao na natječaju za 
Mjeru 202 on je  akreditiran od strane mini-
starstva te je to Lag-u "Izvor" omogućilo 
izdavanje pisma preporuke projektima s 
područja Lag-a.

 Uz mogućnosti izdavanja pisma preporu-
ke sam Lag će biti financiran od strane mini-
starstva u maks imalnom iznosu od 
450.000,00kn godišnje. Ugovor se potpisuje 
na 2 godine tako da ukupna moguća sredstva 
ko ja  Lag  „ I zvo r“  može  povuć i  su 
900.000,00kn.

Najviši mogući godišnji iznos javne 
potpore kojeg odobreni LAG može ostvariti u 
Podmjeri 1 "Stjecanje vještina, animiranje 
stanovnika LAG područja" ograničen je 
iznosom od 200.000,00 kn. 

Najviši mogući godišnji iznos javne po-
tpore kojeg odobreni LAG može ostvariti u 
Podmjeri 2 "Provedba lokalnih razvojnih 
strategija“ ograničen je iznosom od 
250.000,00kn. LAG Izvor natječajem je 
automatski jedan od 30 akreditiranih LAG-

ova na području RH koji mogu izdavati pisma 
preporuke prijaviteljima projekata s područja 
LAG-a koji su u skladu sa Lokalnom razvo-
jnom strategijom LAG-a Izvor te ti prijavitelji 
na temelju pisma preporuke LAGa automa-
tski ostvaruju dodatne bodove prilikom apli-
kacije EU projekata.

Otvaranje ureda LAG-a "Izvor"
Lokalna akcijska grupa Izvor 3.12.2013 je 

u Ulici Vladimira Nazora 1 .42230 Ludbreg  i 
službeno otvorila udred. Naime LAG „Izvor" 
sa sjedištem u Ludbregu prošao je na 
natječaju IPARDA (od ovogodišnjeg ožujka) 
- Mjera 202 (Priprema i provedba lokalnih 
razvojnih strategija ruralnog razvoja).

Ured LAG-a Izvor dostupan je svim 
sadašnjim te potencijalnim članovima Lag-a 
radi pružanja tehničke pomoći pri pisanju i 
apliciranju Eu projekata. LAG Izvor aktivno 
će pratiti sve relevantne natječaje (EU i RH) 
te će obavještavati sve svoje članove na 
potencijalne mogućnosti apliciranja na 
pojedine natječaje. Jedan od glavnih 
prioriteta bit će edukacija članova Lag-a 
Izvor radi ojačavanja kapaciteta za uspješan 
rad Lag-a te edukacija stanovništva s po-
dručja Lag-a za prijavu prijedloga projekata i 
za izradu projektne dokumentacije kako bi 
bio povećan broj prijavljenih i ostvarenih Eu 
projekata na području Lag-a. Imajući u vidu 
različitost europskih ruralnih područja, došlo 
se do toga da razvojne strategije mogu biti 
učinkovitije i djelotvornije ako se o njima 
odlučuje na lokalnoj razini od strane lokalnih 
aktera.

Strategiju LAG-a Izvor možete vidjeti 
ovdje: http://www.ludbreg.hr/arhiva-
dokumenata/finish/19/103.html

daljnjeg usavršavanja na području 
općine i županije.

Predviđenim mjerama u sklopu Poti-
canja kulturno-sportskog života stano-
vništva unaprijedit će se kulturni i 
sportski život, kroz razvoj kulturnog i 

regionalnog identiteta te razvoj spor-
tskih sadržaja i sportske infrastrukture. 
Poticanjem razvoja kulture te kulturnom 
promocijom Općine, kao i poticanjem 
sportskih aktivnosti unaprijedit će se 
kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Strateški cilj 2 Prioriteti
 

Mjere
 

Unaprijediti 
obrazovni sustav te 

kulturni i sportski 
život

Ulaganje u predškolsko i 
osnovnoškolsko 
obrazovanje te 

cjeloživotno  učenje

 

Izgradnja i opremanje obrazovnih 
ustanova

 
Sufinanciranje programa 

cjeloživotnog učenja

 

Poticanje kulturnog i 
sportskog života

stanovništva

Poticanje kulturnih aktivnosti

 

Izgradnja novih i uređenje postojećih 
sportskih objekata

Strateški cilj 3
 

Prioriteti
 

Mjere

Stvoriti poslovno 
okruženje, razvojem 

malog i srednjeg 
poduzetništva te 
iskorištavanjem 

turističkih potencijala

Razvoj obrtništva te malog 
i srednjeg poduzetništva

 

Razvoj poduzetničke zone

Unapređenje poduzetničke klime i 
poticanje ulagačkih mogućnosti

Unapređenje turističke 
ponude

Poticanje razvoja turizma na seoskim 
domaćinstvima

Poticanje razvoja novih turističkih 
proizvoda

Općinski list



Nakon šest mjeseci intenzivnog 
rada na Programu ukupnog razvoja 
Općine Sveti Ilija, Općinsko vijeće 
Općine Sveti Ilija na  sjednici 09. 12. 
2013. godine usvojilo je predloženi 
Program ukupnog razvoja.Program 
ukupnog razvoja (PUR) temeljni je 
strateški dokument koji definira ra-
zvojne pravce Općine, uzimajući u 
obzir njezine prednosti i ograničenja, 
kao i njezina obilježja. PUR je cjeloviti 
dokument koji definira sveobuhvatni 
razvoj na principima održivosti i opt-
malnih iskorištenja resursa (financijskih 
sredstava, ljudskog kadra, prirodnih 
resursa...). Njegova važnost proizlazi i 
iz činjenice da kreira sveobuhvatni ra-
zvoj u cilju postizanja razvojnih ciljeva 
na zadovoljstvo svih žitelja Općine 
Sveti Ilija.PUR je dokument koji će nam 

Općinski list

Općina Sveti Ilija donijela je 
Program ukupnog razvoja (PUR)

omogućiti planiranje, provedbu, 
kontrolu i evaluaciju gospodarskog, 
komunalnog i društvenog razvitka u 
skladu s ciljevima koji su u njemu 
postavljeni od strane sudionika izrade 
PUR-a. 

PUR kao strateški dokument pre-
dstavlja osnovu na temelju koje 
fondovi EU i resorna ministarstva odlu-
čuju o raspodjeli bespovratnih sredsta-
va. Također, omogućuje uvid u stra-
tegiju zajednice kako žiteljima općine 
tako i potencijalnim investitorima. Pla-
nom ukupnog razvoja definirana je 
vizija koja predstavlja stanje općine u 
budućnosti - "Mjesto očuvanog okoliša 
i prirode koje vrednuje kulturne vre-
dnote i običaje te svojim stanovnicima 
pruža sve uvjete za kvalitetan i ugodan 
život kroz razvijenu infrastrukturu." 

Živimo u vrlo dinamičnom okruženju 
gdje se gotovo svakodnevno mijenjaju 
okolnosti života, rada, naše potrebe i 
ciljevi.  Zato će ovaj PUR biti potrebno 
ne samo provoditi nego i redovito 
analizirati i nadopunjavati u skladu s 
potrebama ljudi i vremenom koje je 
pred nama.

Ključna odgovornost provedbe 
PUR-a je na načelniku Općine i 
članovima Općinskog vijeća, ali bitan 
segment je i na institucijama, udruga-
ma, tvrtkama i pojedincima koji 
promišljaju proaktivno i dugoročno, a 
spremni su svoja znanja, vještine i 
iskustva uložiti u razvoj Općine Sveti 
Ilija.

Načelnik Općine Sveti Ilija,
   Marin Bosilj 

STRATEŠKI CILJEVI PUR-a:
Program ukupnog razvoja deta-

ljno je opisan  na 80 stranica gdje 
su navedeni i konkretni projektni 
prijedlozi sa detaljnim smjerni-
cama i bit će objavljen na web stra-
nicama Općine . 
Ovdje želimo istaknuti strateške 
ciljeve, razvojne prioritete i mjere:

Strateški cilj 1
 

Prioriteti
 

Mjere

Poboljšati kvalitetu 
življenja 

stanovništva općine 
kroz unapređenje 

infrastrukture i 
održivo upravljanje 

okolišem

Unapređenje prometne, 
komunalne i javne 

infrastrukture

 

Razvoj prometne infrastrukture

Razvoj komunalne infrastrukture

Razvoj javne infrastrukture

Održivo korištenje 
prirodnih resursa i kulturne 

baštine

Zaštita biološke i krajobrazne 
raznolikosti

Očuvanje kulturne baštine

Očuvanje okoliša

Održivo gospodarenje otpadom

Poticanje energetske učinkovitosti i 
korištenja obnovljivih izvora energije

Strateški cilj 1: 
Poboljšati kvalitetu življenja 

stanovništva općine kroz unapređenje 
infrastrukture i održivo upravljanje 
okolišem.

Kako bi se povećala kvaliteta života, 
odnosno postigla visoka kvaliteta živo-
tne sredine koja doprinosi uravno-
teženom razvoju svih dijelova općine, 
uspostavit će se kvalitetan sustav 
prometne i komunalne infrastrukture. 
Razvoj kvalitetne prometne i komunalne 
infrastrukture omogućava rast produkti-
vnosti, olakšava i potiče mobilnost ljudi i 
robe te stvara pretpostavke za ujedna-
čen razvoj.

Očuvane prirodne vrijednosti i kultu-
rna baština predstavljaju značajan 
preduvjet održivog razvoja Općine Sveti 
Ilija. I nadalje je osnovni cilj  očuvanje 
prirodnih resursa i kulturne baštine kroz 
definiranje adekvatnih oblika zaštite i 
koordinaciju aktivnosti u sprečavanju 
devastacije prostora od štetnih vanjskih 
utjecaja. Provedbom aktivnosti u okviru  

ovog prioriteta doprinijet će se i 
održivom upravljanju okolišem te time 
poboljšati kvaliteta življenja lokalnog 
stanovništva.

Očuvani prirodni okoliš jedna je od 
važnijih prednosti Općine. Provedbom 
mjera koje uključuju unapređenje 
sustava gospodarenjem otpadom i 
poticanje energetske učinkovitosti i 
korištenja obnovljivih izvora energije 
doprinijet će se daljnjem očuvanju 
okoliša što će u konačnici poboljšati 
kvalitetu življenja lokalnog stanovništva.
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Strateški cilj 2: 
Unaprijediti obrazovni sustav te 

kulturni i sportski život
Obrazovanje ima jako važnu ulogu u 

gospodarskom, ali i društvenom razvoju. 
Ovim prioritetom nastoji se pružiti 
mogućnost i dostupnost predškolskog 
obrazovanja te razviti suvremeni uvjeti 
rada u predškolskim i osnovnoškolskim 
ustanovama. Također, lokalnom stano-
vništvu treba omogućiti nadogradnju 
formalno stečenih znanja i vještina kroz 
programe tzv. cjeloživotnog učenja i 
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Strateški cilj 3: 
Stvoriti poslovno okruženje, razvo-

jem malog i srednjeg poduzetništva te 
iskorištavanjem turističkih potencijala

U svrhu gospodarskog razvoja ovaj 
prioritet podrazumijeva daljnje jačanje 
postojećih poduzetničkih aktivnosti kroz 
različite poticajne programe i projekte. 
Također, želi se stvoriti pozitivno okruže-
nje za privlačenje domaćih i stranih 
ulagača u poduzetničku zonu, ali pota-
knuti i postojeća poduzeća da koriste 
moderne tehnologije kako bi povećali 
profitabilnost, ali i pridonijeli očuvanju 
okoliša.

Provedbom mjera ovog prioriteta 
nastoji se potaknuti povezivanje poljopri-
vredne proizvodnje, tradicije i turističke 
ponude kako bi se osigurao održivi razvoj 
Općine. Želi se osigurati turistička pr-
epoznatljivost Općine temeljena na 
tradicionalnim i prirodnim vrijednostima. 
Unapređenjem turističke ponude povećat 
će se prihodi lokalnog stanovništva te time 
doprinijeti gospodarskom razvoju i 
povećanju kvalitete življenja lokalnog 
stanovništva. U općini Sveti Ilija postoje 
potencijali za razvoj različitih oblika 
turizma koji nisu dovoljno iskorišteni 
(seoski turizam, lovno-ribolovni, izletnički 
turizam) . Da bi se  oni što bolje iskoristili, u 
sklopu ovog prioriteta poticat će se razvoj 
novih turističkih proizvoda i usluga.

Lokalna akcijska grupa „Izvor“ nastala je 
na temelju inicijative 12 jedinica lokalne 
samouprave koje su prepoznale važnost i 
svrhu ujedinjenja.

LAG „ Izvor“ čini 12 jedinica lokalne 
samouprave s područja Varaždinske i Kopri-
vničko-križevačke županije. S područja 
Varaždinske županije su gradovi : Ludbreg i 
Varaždinske Toplice te općine: Beretinec, 
Gornji Kneginec, Jalžabet, Mali Bukovec, 
Martijanec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec 
Bartolovečki i Veliki Bukovec, dok se na  
području Koprivničko-križevačke županije 
nalazi općina Rasinja.

Cilj LAG-a Izvor je promicanje održivog 
ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i 
interesa od značaja za razvoj područja LAG-
a,priprema LAG područja za korištenje 
strukturnih fondova EU, djelovanje u skladu 

LAG (Lokalna akcijska grupa) "Izvor"LAG (Lokalna akcijska grupa) "Izvor"LAG (Lokalna akcijska grupa) "Izvor"
sa LEADER načelima, razvijanje sinergije i 
umrežavanja između svih subjekata kojima 
je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih po-
dručja te izgradnja identiteta područja LAG-
a razvojem proizvoda zasnovanih na pove-
zivanju tradicijske i kulturno-povijesne bašti-
ne i inovacija temeljenih na prirodnim pre-
dnostima područja i međusobnoj suradnji.

Mjera 202-"Priprema i provedba 
lokalnih strategija ruralnog razvoja" 

Ministarstva poljoprivrede 
Lag "Izvor" je prošao na prijavi za natječaj tj. 
Mjeru 202. IPARD-a koji je raspisan od 
strane Ministarstva poljoprivrede u trajanju 
od 01.ožujka do 02.travnja 2013. Godine. 
Pošto je  Lag "Izvor" prošao na natječaju za 
Mjeru 202 on je  akreditiran od strane mini-
starstva te je to Lag-u "Izvor" omogućilo 
izdavanje pisma preporuke projektima s 
područja Lag-a.

 Uz mogućnosti izdavanja pisma preporu-
ke sam Lag će biti financiran od strane mini-
starstva u maks imalnom iznosu od 
450.000,00kn godišnje. Ugovor se potpisuje 
na 2 godine tako da ukupna moguća sredstva 
ko ja  Lag  „ I zvo r“  može  povuć i  su 
900.000,00kn.

Najviši mogući godišnji iznos javne 
potpore kojeg odobreni LAG može ostvariti u 
Podmjeri 1 "Stjecanje vještina, animiranje 
stanovnika LAG područja" ograničen je 
iznosom od 200.000,00 kn. 

Najviši mogući godišnji iznos javne po-
tpore kojeg odobreni LAG može ostvariti u 
Podmjeri 2 "Provedba lokalnih razvojnih 
strategija“ ograničen je iznosom od 
250.000,00kn. LAG Izvor natječajem je 
automatski jedan od 30 akreditiranih LAG-

ova na području RH koji mogu izdavati pisma 
preporuke prijaviteljima projekata s područja 
LAG-a koji su u skladu sa Lokalnom razvo-
jnom strategijom LAG-a Izvor te ti prijavitelji 
na temelju pisma preporuke LAGa automa-
tski ostvaruju dodatne bodove prilikom apli-
kacije EU projekata.

Otvaranje ureda LAG-a "Izvor"
Lokalna akcijska grupa Izvor 3.12.2013 je 

u Ulici Vladimira Nazora 1 .42230 Ludbreg  i 
službeno otvorila udred. Naime LAG „Izvor" 
sa sjedištem u Ludbregu prošao je na 
natječaju IPARDA (od ovogodišnjeg ožujka) 
- Mjera 202 (Priprema i provedba lokalnih 
razvojnih strategija ruralnog razvoja).

Ured LAG-a Izvor dostupan je svim 
sadašnjim te potencijalnim članovima Lag-a 
radi pružanja tehničke pomoći pri pisanju i 
apliciranju Eu projekata. LAG Izvor aktivno 
će pratiti sve relevantne natječaje (EU i RH) 
te će obavještavati sve svoje članove na 
potencijalne mogućnosti apliciranja na 
pojedine natječaje. Jedan od glavnih 
prioriteta bit će edukacija članova Lag-a 
Izvor radi ojačavanja kapaciteta za uspješan 
rad Lag-a te edukacija stanovništva s po-
dručja Lag-a za prijavu prijedloga projekata i 
za izradu projektne dokumentacije kako bi 
bio povećan broj prijavljenih i ostvarenih Eu 
projekata na području Lag-a. Imajući u vidu 
različitost europskih ruralnih područja, došlo 
se do toga da razvojne strategije mogu biti 
učinkovitije i djelotvornije ako se o njima 
odlučuje na lokalnoj razini od strane lokalnih 
aktera.

Strategiju LAG-a Izvor možete vidjeti 
ovdje: http://www.ludbreg.hr/arhiva-
dokumenata/finish/19/103.html

daljnjeg usavršavanja na području 
općine i županije.

Predviđenim mjerama u sklopu Poti-
canja kulturno-sportskog života stano-
vništva unaprijedit će se kulturni i 
sportski život, kroz razvoj kulturnog i 

regionalnog identiteta te razvoj spor-
tskih sadržaja i sportske infrastrukture. 
Poticanjem razvoja kulture te kulturnom 
promocijom Općine, kao i poticanjem 
sportskih aktivnosti unaprijedit će se 
kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Strateški cilj 2 Prioriteti
 

Mjere
 

Unaprijediti 
obrazovni sustav te 

kulturni i sportski 
život

Ulaganje u predškolsko i 
osnovnoškolsko 
obrazovanje te 

cjeloživotno  učenje

 

Izgradnja i opremanje obrazovnih 
ustanova

 
Sufinanciranje programa 

cjeloživotnog učenja

 

Poticanje kulturnog i 
sportskog života

stanovništva

Poticanje kulturnih aktivnosti

 

Izgradnja novih i uređenje postojećih 
sportskih objekata

Strateški cilj 3
 

Prioriteti
 

Mjere

Stvoriti poslovno 
okruženje, razvojem 

malog i srednjeg 
poduzetništva te 
iskorištavanjem 

turističkih potencijala

Razvoj obrtništva te malog 
i srednjeg poduzetništva

 

Razvoj poduzetničke zone

Unapređenje poduzetničke klime i 
poticanje ulagačkih mogućnosti

Unapređenje turističke 
ponude

Poticanje razvoja turizma na seoskim 
domaćinstvima

Poticanje razvoja novih turističkih 
proizvoda

Općinski list



Svatko od vjernika dolazak Božića 
doživljava na svoj način - netko ga 
očekuje iz srca, netko iz duše, a netko ga 
doživljava kao vrhunac vjere - rođendan 
Isusa. A kakve su stvarne pripreme za 
Božić i razmišljamo li o onome što činimo 
i kako se pripremamo za taj najveći 
kršćanski blagdan? 

Tradicija Badnje večeri
Što obično radimo na Badnjak? U 

neka davna vremena donosio se panj u 
kuću. Nije bilo jelke koja bi se okitila, već 
bi otac i sin pošli u šumu i sasjekli kakav 
hrast (mladi). Žene u kući bi ga svečano 
dočekale, premazale ga tamjanom i 
mirodijama pa omotale u rubac. Prema 
narodnom vjerovanju taj je panj trebao, 
poput drvene stube, pomoći malome 
Kristu da siđe na Zemlju. Tijekom noći, s 
Badnje večeri na Božić, panj bi se bacio u 
vatru ognjišta i grijao kuću do jutra.

Danas su stvari bitno drugačije. Nai-
me, i mi, poput cijelog kršćanskoga 
svijeta, naprosto kitimo jelku. Priprema-
mo ukusna jela, družimo se  s najmilijima 
i potom put pod noge, na polnoćku. A na 
kraju svega - otvaranje darova!!!

Božić na zapadu: 
Prema legendama Santa Claus ili Djed 

Božićnjak 25. prosinca donosi poklone 
kroz dimnjak, a za to vrijeme hladno-
krvni Britanci uživaju u purici pripr-
emljenoj na engleski način. Oni tijekom 
božićnoga slavlja posjećuju i tzv. "panto-
mime", lude izvedbe bajki ili povijesnih 
događaja. Ozračje je dodatno naglašeno 
brojnim svjetlećim ukrasima na ulicama i 
trgovima.  Na poznatom trgu Trafalgar 
Square nalazi se prekrasan bor.  Vjenčići-
ma imele ukrašena su vrata i domovi, a 
svatko tko se zatekne ispod vijenca može 
biti poljubljen ili nekoga poljubiti. 

Francuska: U Francuskoj stvari su 
nešto toplije i šarmantnije. Npr., u nji-
hovoj izvedbi jaslica sveci koji stoje oko 
maloga Boga zapravo su veseli obrtnici, 
seljaci, ribari i pralje, svi odjeveni u odore 
iz 19. stoljeća. Oni donose pozdrave 
Svetoj Obitelji. Vrhunac je Badnjaka, tj. 
božićnoga slavlja, Le Reveillon, odnosno 
božićni objed. La Buche de Noël, čoko-
ladna biskvit-rolada u obliku debla, 
smještena ispred okićene jelke, simboli-
zira onaj naš panj iz davnina. Ovdje su 

SVETI NIKOLA PRIMIO JE PISMA IZ SEKETINA, KRIŽANCA I DOLJANA
Ove se godine sveti Nikola 

odazvao na pisma koja su mu 
uputila djeca iz Seketina, Kri-
žanca i Doljana.

Svake godine sveti Nikola 
ugodno iznenadi mnogo dje-
ce s područja naše Općine, a u 
tomu mu, naravno, pomažu i 
odrasli. Prvi su u organizaciji 
Nikolinja (6. prosinca) bili 
sportaši iz Seketina, točnije 
tamošnja Rekreativno-špo-
rtska udruga koja je djeci po-
dijelila preko pedeset slatkih 
paketa. Nažalost, zbog velikih 

obveza, sveti Nikola nije mo-
gao doći u Seketin pa ovom 
prilikom upućuje ispriku i 
djeci i roditeljima. 

U nedjelju, 8. prosinca 
doček omiljenog sveca org-
anizirao je i Malonogometni 
klub iz Križanca i Udruga žena 
sela Doljan. Prigodne poklone 
osobno je uručio sveti Nikola 
te tako razveselio ne samo 
djecu, nego i sve okupljene 
roditelje, bake i djedove. 
Pohvala svima za organizaciju 
i doček svetog Nikole. 
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Prigodni pokloni za djecu iz Seketina

Zajedničko fotografiranje sa sv. Nikolom u Križancu i...             ...Doljanu

isti taj panj u neka druga vremena 
spaljivali kako bi se tim svjetlom 
rastjeralo duhove. No, kad već stalno 
spominjemo okićenu jelku, treba 
napokon napisati i tko ju je prvi postavio! 
Amerikanci? Ne! Prva jelka zasvijetlila je 
u pokrajini Alsace početkom 17. stoljeća. 
Godine 1840. vojvotkinja od Orelansa 
prenijela je božićno drvce u Pariz. Doda-
jmo cijeloj ovoj priči još i to da francuska 
djeca na Badnjak pokraj kamina ostavlja-
ju očišćene cipele i jedva čekaju da prođe 
noć, jer će ih ujutro dočekati pokloni!

Italija: Kad vam Talijani zažele sretne 
blagdane, reći će Buon Natale (doslovce: 
dobar rođendan). U Italiji u samome sre-
dištu svečanosti nije jelka, već jaslice. 
Svatko nastoji napraviti što ljepše jaslice, 
svakako ljepše od onih susjedovih, a po 
mogućnosti i najljepše u mjestu. Prema 
katoličkom običaju, 24 sata prije Badnje 
večeri valja strogo postiti. Nakon zalaska 
sunca pucanj iz topa na Castel S. Angelo 
u Rimu označava početak blagdana. U 
21 sat u crkvama započinje sveta misa. 
Nakon mise pristupa se blagdanskom 
objedu u krugu obitelji. Ponegdje u Italiji 
pokloni se dijele i na Sveta tri kralja. Dok 
ih u Italiji dijeli La Befana (vještica koja 
dolazi kroz kamin), u Španjolskoj te po-
klone donose tri kralja, los Reyes Magos.

 Istražio: Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sveti Ilija

Općinski list

U odnosu na 2012. godi-
nu, kada se na području 
Općine Sveti Ilija rodilo čak 
četrdeset djece, u 2013. 
godini (zaključno sa 13. 12. 
2 0 1 3 . )  i m a m o  u k u p n o 
dvadeset novorođene djece 

NOVOROĐENA DJECA U 2013. GODINI

Unatoč tomu što Školska ulica prolazi 
uz samu Osnovnu školu i uz zgradu 
Općine (u kojoj se nalazi JUO Općine 
Sveti Ilija, liječnik, pošta i ljekarna, a u 
neposrednoj blizini su i vrtić i crkva) neki 
pojedinci ne dižu nogu s papučice gasa, 
kao da izazivaju sudbinu. Realno gle-
dajući, ne samo da velika većina nema 
potrebe prolaziti tom ulicom, jer para-
lelno uz Školsku prolazi Vinogradska 
ulica,  neki uporno prolaze kroz Školsku i 
onda još jure kao da voze utrke, ne ra-
zmišljajući o mogućim posljedicama 
zbog uske ceste, gustog prometa…        

Promet je frekventan iz puno razloga, 
ali neki pojedinci su stvarno neshvatljivi. 
Stanovnici Beletinca, Podevčeva, Završja 

NAŠA SVAKODNEVNICA: Za neke sudionike 
prometa Školska ulica u Svetom Iliji je "autoput"

Izrađen projekt za smirivanje prometa u Školskoj ulici

i svi koji u tom smjeru prolaze kroz Sveti 
Iliju uporno prolaze kroz Školsku ulicu 
umjesto da se voze kroz Vinogradsku. 
Veliku gužvu prave i roditelji učenika  
koji dolaze po svoju djecu u školu i žele  
autima "ući u učionice“. U to vrijeme 
ispred škole, a osobito u dane kada je 
kiša ili snijeg, vlada kaos!!! Nadalje, u 
vrijeme održavanja svete mise svi se žele 
parkirati uz samu Crkvu, iako kod Pasto-
ralnog centra ima dovoljno mjesta?! I 

2tako bi se svi željeli ugurati u 200 m   ne 
razmišljajući da stvaraju gužvu iz koje 
može doći do nesreće koju nitko ne želi.

Budući da ovaj problem postoji godi-
nama, odlučili smo pronaći rješenje u 
cilju smirivanja prometa u Školskoj ulici i 

što je upola manje negoli u 
prethodnoj godini.(?!) Od to-
ga ih je petero u naselju 
Beletinec - Leo Bregović, Iva-
no Brežnjak, Eva Martinez, 
Ivan Njegovec i Martin Vu-
grin, dvoje u naselju Doljan -  

Rafael Barulek i Lena Blaži, 
dvoje u naselju Križanec - Gita 
Ribić i Teo Sodar, jedno u 
naselju Krušljevec  - Mateo 
Makar, dvoje u naselju Seke-
tin - Emanuel Bečeheli i Anja 
Vuk, dvojica u naselju Sveti 

Ilija - Fran Balaško i Dino 
Krpan, četvero u naselju 
Tomaševec Biškupečki - Sonja 
Gašparić, Vilim Lončarić, 
Livija Eva Svrta i Ana Šestak te 
dvojica u naselju Žigrovec-  
Jan Horvatić i Luka Jurgec. 

zaštite pješaka, a ponajviše djece.  Opći-
na Sveti Ilija naručila je izradu Projektnog 
prijedloga za smirivanje prometa u 
Školskoj ulici,  dobivena je suglasnost od 
strane policije i Projekt je gotov. Za-
hvate koje je potrebno odraditi nisu mali 
i nisu jeftini, ali očito nam se nude kao 
jedino rješenje ovog problema, s obzi-
rom da ljudski razum ne želi prevladati. 
Morat će se u što skorije vrijeme pronaći 
financijska sredstva za realizaciju tog 
Projekta. Kada bi bilo malo više razumi-
jevanja svih žitelja, malo više svijesti i 
razuma ti novci bi se mogli uložiti u neku 
drugu investiciju, ali očito tako mora 
biti….

JUO Općine Sveti Ilija
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Svatko od vjernika dolazak Božića 
doživljava na svoj način - netko ga 
očekuje iz srca, netko iz duše, a netko ga 
doživljava kao vrhunac vjere - rođendan 
Isusa. A kakve su stvarne pripreme za 
Božić i razmišljamo li o onome što činimo 
i kako se pripremamo za taj najveći 
kršćanski blagdan? 

Tradicija Badnje večeri
Što obično radimo na Badnjak? U 

neka davna vremena donosio se panj u 
kuću. Nije bilo jelke koja bi se okitila, već 
bi otac i sin pošli u šumu i sasjekli kakav 
hrast (mladi). Žene u kući bi ga svečano 
dočekale, premazale ga tamjanom i 
mirodijama pa omotale u rubac. Prema 
narodnom vjerovanju taj je panj trebao, 
poput drvene stube, pomoći malome 
Kristu da siđe na Zemlju. Tijekom noći, s 
Badnje večeri na Božić, panj bi se bacio u 
vatru ognjišta i grijao kuću do jutra.

Danas su stvari bitno drugačije. Nai-
me, i mi, poput cijelog kršćanskoga 
svijeta, naprosto kitimo jelku. Priprema-
mo ukusna jela, družimo se  s najmilijima 
i potom put pod noge, na polnoćku. A na 
kraju svega - otvaranje darova!!!

Božić na zapadu: 
Prema legendama Santa Claus ili Djed 

Božićnjak 25. prosinca donosi poklone 
kroz dimnjak, a za to vrijeme hladno-
krvni Britanci uživaju u purici pripr-
emljenoj na engleski način. Oni tijekom 
božićnoga slavlja posjećuju i tzv. "panto-
mime", lude izvedbe bajki ili povijesnih 
događaja. Ozračje je dodatno naglašeno 
brojnim svjetlećim ukrasima na ulicama i 
trgovima.  Na poznatom trgu Trafalgar 
Square nalazi se prekrasan bor.  Vjenčići-
ma imele ukrašena su vrata i domovi, a 
svatko tko se zatekne ispod vijenca može 
biti poljubljen ili nekoga poljubiti. 

Francuska: U Francuskoj stvari su 
nešto toplije i šarmantnije. Npr., u nji-
hovoj izvedbi jaslica sveci koji stoje oko 
maloga Boga zapravo su veseli obrtnici, 
seljaci, ribari i pralje, svi odjeveni u odore 
iz 19. stoljeća. Oni donose pozdrave 
Svetoj Obitelji. Vrhunac je Badnjaka, tj. 
božićnoga slavlja, Le Reveillon, odnosno 
božićni objed. La Buche de Noël, čoko-
ladna biskvit-rolada u obliku debla, 
smještena ispred okićene jelke, simboli-
zira onaj naš panj iz davnina. Ovdje su 

SVETI NIKOLA PRIMIO JE PISMA IZ SEKETINA, KRIŽANCA I DOLJANA
Ove se godine sveti Nikola 

odazvao na pisma koja su mu 
uputila djeca iz Seketina, Kri-
žanca i Doljana.

Svake godine sveti Nikola 
ugodno iznenadi mnogo dje-
ce s područja naše Općine, a u 
tomu mu, naravno, pomažu i 
odrasli. Prvi su u organizaciji 
Nikolinja (6. prosinca) bili 
sportaši iz Seketina, točnije 
tamošnja Rekreativno-špo-
rtska udruga koja je djeci po-
dijelila preko pedeset slatkih 
paketa. Nažalost, zbog velikih 

obveza, sveti Nikola nije mo-
gao doći u Seketin pa ovom 
prilikom upućuje ispriku i 
djeci i roditeljima. 

U nedjelju, 8. prosinca 
doček omiljenog sveca org-
anizirao je i Malonogometni 
klub iz Križanca i Udruga žena 
sela Doljan. Prigodne poklone 
osobno je uručio sveti Nikola 
te tako razveselio ne samo 
djecu, nego i sve okupljene 
roditelje, bake i djedove. 
Pohvala svima za organizaciju 
i doček svetog Nikole. 
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Prigodni pokloni za djecu iz Seketina

Zajedničko fotografiranje sa sv. Nikolom u Križancu i...             ...Doljanu

isti taj panj u neka druga vremena 
spaljivali kako bi se tim svjetlom 
rastjeralo duhove. No, kad već stalno 
spominjemo okićenu jelku, treba 
napokon napisati i tko ju je prvi postavio! 
Amerikanci? Ne! Prva jelka zasvijetlila je 
u pokrajini Alsace početkom 17. stoljeća. 
Godine 1840. vojvotkinja od Orelansa 
prenijela je božićno drvce u Pariz. Doda-
jmo cijeloj ovoj priči još i to da francuska 
djeca na Badnjak pokraj kamina ostavlja-
ju očišćene cipele i jedva čekaju da prođe 
noć, jer će ih ujutro dočekati pokloni!

Italija: Kad vam Talijani zažele sretne 
blagdane, reći će Buon Natale (doslovce: 
dobar rođendan). U Italiji u samome sre-
dištu svečanosti nije jelka, već jaslice. 
Svatko nastoji napraviti što ljepše jaslice, 
svakako ljepše od onih susjedovih, a po 
mogućnosti i najljepše u mjestu. Prema 
katoličkom običaju, 24 sata prije Badnje 
večeri valja strogo postiti. Nakon zalaska 
sunca pucanj iz topa na Castel S. Angelo 
u Rimu označava početak blagdana. U 
21 sat u crkvama započinje sveta misa. 
Nakon mise pristupa se blagdanskom 
objedu u krugu obitelji. Ponegdje u Italiji 
pokloni se dijele i na Sveta tri kralja. Dok 
ih u Italiji dijeli La Befana (vještica koja 
dolazi kroz kamin), u Španjolskoj te po-
klone donose tri kralja, los Reyes Magos.

 Istražio: Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sveti Ilija

Općinski list

U odnosu na 2012. godi-
nu, kada se na području 
Općine Sveti Ilija rodilo čak 
četrdeset djece, u 2013. 
godini (zaključno sa 13. 12. 
2 0 1 3 . )  i m a m o  u k u p n o 
dvadeset novorođene djece 

NOVOROĐENA DJECA U 2013. GODINI

Unatoč tomu što Školska ulica prolazi 
uz samu Osnovnu školu i uz zgradu 
Općine (u kojoj se nalazi JUO Općine 
Sveti Ilija, liječnik, pošta i ljekarna, a u 
neposrednoj blizini su i vrtić i crkva) neki 
pojedinci ne dižu nogu s papučice gasa, 
kao da izazivaju sudbinu. Realno gle-
dajući, ne samo da velika većina nema 
potrebe prolaziti tom ulicom, jer para-
lelno uz Školsku prolazi Vinogradska 
ulica,  neki uporno prolaze kroz Školsku i 
onda još jure kao da voze utrke, ne ra-
zmišljajući o mogućim posljedicama 
zbog uske ceste, gustog prometa…        

Promet je frekventan iz puno razloga, 
ali neki pojedinci su stvarno neshvatljivi. 
Stanovnici Beletinca, Podevčeva, Završja 

NAŠA SVAKODNEVNICA: Za neke sudionike 
prometa Školska ulica u Svetom Iliji je "autoput"

Izrađen projekt za smirivanje prometa u Školskoj ulici

i svi koji u tom smjeru prolaze kroz Sveti 
Iliju uporno prolaze kroz Školsku ulicu 
umjesto da se voze kroz Vinogradsku. 
Veliku gužvu prave i roditelji učenika  
koji dolaze po svoju djecu u školu i žele  
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2tako bi se svi željeli ugurati u 200 m   ne 
razmišljajući da stvaraju gužvu iz koje 
može doći do nesreće koju nitko ne želi.

Budući da ovaj problem postoji godi-
nama, odlučili smo pronaći rješenje u 
cilju smirivanja prometa u Školskoj ulici i 

što je upola manje negoli u 
prethodnoj godini.(?!) Od to-
ga ih je petero u naselju 
Beletinec - Leo Bregović, Iva-
no Brežnjak, Eva Martinez, 
Ivan Njegovec i Martin Vu-
grin, dvoje u naselju Doljan -  

Rafael Barulek i Lena Blaži, 
dvoje u naselju Križanec - Gita 
Ribić i Teo Sodar, jedno u 
naselju Krušljevec  - Mateo 
Makar, dvoje u naselju Seke-
tin - Emanuel Bečeheli i Anja 
Vuk, dvojica u naselju Sveti 

Ilija - Fran Balaško i Dino 
Krpan, četvero u naselju 
Tomaševec Biškupečki - Sonja 
Gašparić, Vilim Lončarić, 
Livija Eva Svrta i Ana Šestak te 
dvojica u naselju Žigrovec-  
Jan Horvatić i Luka Jurgec. 

zaštite pješaka, a ponajviše djece.  Opći-
na Sveti Ilija naručila je izradu Projektnog 
prijedloga za smirivanje prometa u 
Školskoj ulici,  dobivena je suglasnost od 
strane policije i Projekt je gotov. Za-
hvate koje je potrebno odraditi nisu mali 
i nisu jeftini, ali očito nam se nude kao 
jedino rješenje ovog problema, s obzi-
rom da ljudski razum ne želi prevladati. 
Morat će se u što skorije vrijeme pronaći 
financijska sredstva za realizaciju tog 
Projekta. Kada bi bilo malo više razumi-
jevanja svih žitelja, malo više svijesti i 
razuma ti novci bi se mogli uložiti u neku 
drugu investiciju, ali očito tako mora 
biti….

JUO Općine Sveti Ilija
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U sklopu Javnih radova tije-
kom ljeta su (osim mnoštva 
manjih zahvata) izgrađena i 
dva velika potporna zida. U 
želji da se što  više iskoriste 
radni kapaciteti zaposlenika 
Općine i radnika na javnim 
radovima, kupljena je oprema 
za betoniranje betonskih 

Kao i prethodnih godina tako smo i ove godine na području 
čitave općine provodili Program javnih radova u kojima je 
sudjelovalo devetnaest korisnika Programa. Oni su u 
razdoblju od 1. svibnja pa do 31. listopada, odnosno od 1. 
lipnja pa do 30. studenoga radili na poslovima revitalizacije 
javnih površina, zaštite i očuvanja okoliša (čišćenje, 
održavanje groblja, sadnja cvijeća i drugo). Općina Sveti 
Ilija provodila je i sufinancirala program u suradnji s 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

Javni radovi

Potporni zidovi

Općinski list

U želji za poboljšanjem rada 

zimske službe, prvenstveno 

na onim površinama na koji-

ma se kreću pješaci, kupljena 

je freza za čišćenje snijega. 

Uvidjevši da su nam nogo-

stupi tijekom zime neočišćeni 

te unatoč našim apelima  

Izorao asfalt u Svetom Iliji

Za ne povjerovati, ali 
istinito.

Tijekom mjeseca 
listopada nepoznati je  

počinitelj u Ulici 
Vladimira Nazora u 
Svetom Iliji spustio 

plug za oranje na 
asfaltiranu cestu i 

izorao asfalt u dužini 
od 30 metara. Svaki 

drugi komentar je 
suvišan. 

Kupljena freza za 
čišćenje snijega

zidova. Taj potez pokazao se 
kao "pun pogodak" jer su uz 
minimalna sredstva odrađeni 
poslovi koji bi višestruko ko-
štali da se za njihovo izvođe-
nje angažirala privatna tvrtka. 

Jedinstveni 
upravni odjel

vlasnicima kuća koji su obve-

zni pred svojim kućama očistit 

snijeg, odlučili smo se za 

kupnju freze uz pomoć koje 

ćemo poboljšati rad zimske 

službe, a ako se ovo rješenje 

pokaže dobrim u planu je za 

iduću zimu kupnja još jedne.

I TO SE DOGAĐA!!
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Živimo u 21. stoljeću, u Europi. 
Republika Hrvatska je članica EU i bilo 
bi normalno da svako domaćinstvo 
ima mogućnost priključenja na gra-
dski vodovod. Nažalost, na području 
RH, ali i u mnogim mjestima unutar 
naše Županije, još nije tako. Ima 
nekih općina u kojima mnoge obitelji 
nemaju tu mogućnost. Na sreću 
žitelja naše Općine tijekom rujna i 
listopada ove godine  izgrađeni su 
posljednji metri vodovodne mreže 
koji su omogućili priključak na 
Varkomovu mrežu i onima koji to 
dosad nisu bili u mogućnosti. Tim 
projektom gradski vodovod dostu-
pan je svim stanovnicima naše 
Općine.

Ulaganje u budućnost je ulaganje u 
djecu od najranije dobi. Boravak djece u 
vrtićima zasigurno doprinosi njihovom 
razvoju i edukaciji, a kasnije i životnom 
obrazovanju. Boravak djeteta u vrtiću od 
neprocjenjive je vrijednosti tijekom 
njegova odrastanja i razvoja, odnosno 
pripreme za polazak u školu. One prve 
navike koje dobijemo čim prohodamo i 
progovorimo ostaju nam za čitav život. 
Zato je boravak djeteta u vrtiću pod 
stručnim vodstvom od velike važnosti. 
Da bi olakšali roditeljima financiranje 
smještaja u vrtiću, Općina je u 2013. za 
sufinanciranje smještaja u vrtićima i za 
potrebe predškole izdvojila  380.000,00 
kn, a u istom iznosu osigurala je i 
sredstva u proračunu za 2014.g.

Trenutno Općina za sufinanciranje 
izdvaja sljedeće iznose: prvo dijete u 
vrtiću 450,00 kn mjesečno, drugo dijete 
u vrtiću 500,00 kn mjesečno i treće dijete 
u vrtiću 600,00 kn. Za svako sljedeće 
dijete iz iste obitelji koje je smješteno u 
vrtić subvencija se povećava za 150,00 
kn mjesečno.

Općina Sveti Ilija uvela je od 1. 
listopada 2013. godine prirez na porez 
dohotka. Općina Sveti Ilija i Općina 
Jalžabet do ove odluke bile su jedine 
općine/gradovi koji nisu imali uvedeni 
prirez na području Varaždinske županije. 
Ostalih 26 općina i gradova ovu vrstu 
prihoda za svoje proračune koriste već 
petnaest godina. U prethodnim godi-
nama čak su i neka novčana sredstva 
(decentralizirana sredstva države) bila 

Od 1. listopada 2013. Općina Sveti Ilija se  uvođenjem prireza pridružila 
ostalim općinama i gradovima u Varaždinskoj županiji

Za sufinanciranje smještaja u vrtićima 
u 2013. izdvojeno 320.000,00 kn

U Općini Sveti Ilija se tijekom 2013. uložilo 
2.180.000,00 kn u vodovodnu mrežu

U  2013. završeni su sljedeći radovi na 
vodoopskrbi:
1.Izgradnja transportno-vodo-opskrbnog 

cjevovoda na potezu Sveti Ilija-
Žigrovec-Doljan-Tomaševec

2. Izgradnja vodovodne mreže u ulici Tina 
Ujevića u Svetom Iliji

3. Izgradnja nastavka vodovodne mreže u 
ulici Palih boraca u Seketinu

4. Izgradnja nastavka vodovodne mreže u 
ulici Stjepana Radića u Beletincu

5. Rekonstrukcija vodovodne mreže u 
Aleji Hrvatskih branitelja u Svetom Iliji

6. Rekonstrukcija vodovodne mreže u 
ulici Vilima Cecelje u Svetom Iliji

7. Rekonstrukcija vodovodne mreže u 
Krušljevcu (prema pruzi)

8. Interventno održavanje vodovodne 
mreže u Vodovodnoj ulici u Beletincu

uskraćena Općini Sveti Ilija jer nije imala 
uveden prirez uz objašnjenje da nismo 
iscrpili sve vlastite mogućnosti financi-
ranja. U želji da se Općina razvija i da 
iskoristimo sve mogućnosti korištenja 
sredstava EU fondova, bili smo prisiljeni 
osigurati nove prihode koji će nam, uz 
ostale prihode koje Općina ostvaruje, 
omogućiti lakše investiranje u Kapitalne 
projekte (Škola i dvorana u Sv. Iliji, 
dvorana u Bele-tincu…). Od prireza 

o č e k u j e m o  g o d i š n j i  p r i h o d  o d 
350.000,00 - 400.000,00 kn što nisu  
krucijalna sredstva u odnosu na ukupne 
prihode proračuna, ali zasigurno će 
pomoći kod financiranja kapitalnih 
projekata i omogućiti sufinanciranje 
manjih, ali i ne manje bitnih projekata za 
žitelje Općine.

Valja još naglasiti da svi oni koji 
ostvaruju minimalne prihode ne plaćaju 
prirez
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Općinski list

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
"Poticanje povećanja energetske učinkovitosti 
uobiteljskim kućama na području 
Općine Sveti Ilija"

KLASA: 370-01/13-01/04
URBROJ: 2186/08-13-01/04
Sveti Ilija, 20.12. 2013.

Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za javno prikupljanje prijava, KLASA:370-
01/13-01/03, URBROJ:2186/08-13-01/03, od 02. 
prosinca 2013. godine, Pravilnika o poticanju povećanja 
energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na 
području Općine Sveti Ilija, KLASA: 370-01/13-01/01, 
URBROJ: 2186/08-13-01/01 od 02. prosinac 2013. 
godine te Odluke o predmetu, broju i visini iznosa 
financiranja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim 
kućama na području Općine Sveti Ilija u 2013. i 
2014.godini, KLASA: 370-01/13-01/02, URBBOJ: 
2186/08-13-01/02 od 02. prosinac 2013. godine, 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno 

sudjelovanje Općine Sveti Ilija usufinanciranju 
projekta "Poticanje povećanja energetske 

učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine 
Sveti Ilija" za  2013. i 2014. godinu

1 . DAVATELJ SUFINANCIRANJA
Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sv. Ilija, 
OIB:10443118219, MB: 2653834, 
tel.:042/734-200, telefaks: 042/734-256, 
e-mail: opcina.sveti.ilija@gmail.com

2. PREDMET SUFINANCIRANJA
Nabave opreme i izvođenje radova koji svojom namjenom 
i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti 
(EU mjere):

• povećanje toplinske zaštite-ovojnice vanjskog 
zida - koeficijent prolaza topline

               vanjskog zida U≤0,25 W/m²K;
• zamjena postojeće i ugradnja nove energetski 

učinkovite vanjske stolarije - koeficijent prolaza 
topline U≤1,1 W/m²K za prozorsko staklo, U≤1,4 
W/m²K 

2.1. Priroda i opseg sufinanciranja
Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice u najmanje 
1 te zamjena postojeće i ugradnja nove energetski 
učinkovite vanjske stolarije u najmanje 1 kućanstvu 
Općine Sveti Ilija.

2.2. Korisnici sufinanciranja

Fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine 
Sveti Ilija i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje 
se raspisuje Natječaj (u tekstu: korisnici sredstava).

2.3. lznos sufinanciranja

Sufinancirat će se troškovi opreme i ugradnje u iznosu 
50% vrijednosti EU mjere, odnosno najviše do 37.500,00 

kn (FZOEU do 30 000,00 kn, Općina Sv. Ilija do 7.500,00 kn) po 
kućanstvu za povećanje toplinske zaštite ovojnice vanjskog 
zida, odnosno najviše do 18.750,00 kn (FZOEU do 15 000,00 
kn, Općina Sv. Ilija do 3.750,00 kn)  po kućanstvu za zamjenu 
postojeće i ugradnju nove energetski učinkovite vanjske 
stolarije. Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za 
nabavu opreme i izvođenje pripadajućih radova nastalih nakon 
datuma objave javnog natječaja Općine Sveti Ilija u lokalnom 
tisku. Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati na 
osnovu ispostavljenih računa i ovjerenih izjava i suglasnosti 
ovlaštenog izvoditelja radova upisanog u Registar izdanih 
suglasnosti pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 
te popunjenih i ovjerenih jamstvenih listova za opremu i 
radove.

3. ROK ZA PRIMANJE PRIJAVA

Prijave se primaju do 24. veljače 2014. g. do 24:00 sata.

3.1 . Adresa na koju se moraju dostaviti prijave
Prijava se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili 
poštom. Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj 
omotnici s nazivom i adresom prijavitelja, naznakom EU mjere 
za koji se podnosi, s naznakom ,,ne otvaraj" te ostalim 
podacima sukladno tekstu i uvjetima iz javnog poziva na 
adresu:

Općina Sveti Ilija
Trg Josipa Godrijana 2
42214 Sv. Ilija
uz naznaku: Natječaj za poticanje povećanja energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Sveti 
Ilija (naziv EU mjere za koji se prijavljuje) – Ne otvaraj.

U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, 
pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, 
nadopuniti je ili od nje odustati. lzmjena ili dopuna prijave 
dostavlja se na isti način kao i prijava.

U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može 
istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene prijave. 
Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet 
Natječaja, neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka 
roka za zaprimanje prijava, ne otvaraju se i vraćaju se 
natjecateljima koji su ih dostavili.

3.2. Jezik i pismo na kojima prijava mora biti napisana:
Prijava mora biti napisana latiničnim pismom na hrvatskom 
jeziku.

4. OSOBNI, STRUČNI, TEHNIČKI I FINANCIJSKI UVJETI 
KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRIJAVITELJI I ISPRAVE 
KOJIMA DOKAZUJU NJIHOVO ISPUNJENJE

4. 1 . Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati

Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi 
ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status 
korisnika sredstava:

- punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na adresi 
objekta na kojem se planira provesti EU mjera, a koji 
se nalazi na području Općine Sveti Ilija;

- posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojem 
planiraju provesti EU mjeru;
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- posjeduju odgovarajući akt kojim se dopušta 
građenje za izgrađenu građevinu za koju se planira 
provedba EU mjere;

- podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog 
sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se 
odobravaju sredstva Općine Sveti Ilija sukladno 
Natječaju;.

- provesti EU mjeru koja će biti zasebna funkcijska 
cjelina i koja će se sastojati od svih potrebnih 
tehničkih komponenti.

4.2. Potrebna dokumentacija
Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću 
dokumentaciju:

- potpisane i cjelovito popunjene obrasce: Prijavni 
obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 
(Prilog 1.1 i lzjavu o prihvaćanju općih uvjeta 
zajedničkog sudjelovanja sufinanciranju Projekta 
(Prilog 2.);

- preslike osobnih iskaznica za sve ukućane navedene 
u Prijavnom obrascu ili

               odgovarajući dokumenti za djecu (rodni list ili 
domovnica);

- vlasnički list za izgrađeni objekt na kojem se planiraju 
provesti EU mjere;

- dokaz da posjeduju legalno izgrađenu građevinu za 
koju se planiraju provesti EU mjere.

Kao dokaz o legalno izgrađenoj građevini može se priložiti 
jedan od ponuđenih dokaza:

- uporabna dozvola,
- izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska 

dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o 
uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju), ili

- potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 
1968. godine;

- dokaz da nema nepodmirenih obaveza prema općini 
Sveti Ilija

- projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni 
troškovnik proizvođača/dobavljača/izvođača

- suglasnost suvlasnika (potpisana izjava suvlasnika o 
suglasnosti za provođenje EU mjera na objektu u 
zajedničkom vlasništvu);

- ukoliko se radi o ugradnji/sanaciji toplinske ovojnice 
kod zaštićenih objekata potrebno je prethodno 
odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela;

- druga dokumentacija na zahtjev Općine.
Za novogradnju:

- potpisane i cjelovito popunjene obrasce: Prijavni 
obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 
(Prilog 1.1 i lzjavu o prihvaćanju općih uvjeta 
zajedničkog sudjelovanja sufinanciranju Projekta 
(Prilog 2.);

- preslike osobnih iskaznica za sve ukućane navedene 
u Prijavnom obrascu ili

               odgovarajući dokumenti za djecu (rodni list ili 
domovnica);

- presliku vlasničkog lista za građevinsko zemljište na 
kojem se gradi objekt

- rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti 
ili potvrdu glavnog projekta

- dokaz da nema nepodmirenih obaveza prema općini 
Sveti Ilija

- projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni 
troškovnik proizvođača/dobavljača/izvođača

- druga dokumentacija na zahtjev Općine.

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici. 
Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za jednu 
od EU mjera koje su predmet Natječaja.
Ukoliko nedostaje bilo koji od navedenih dokumenata, 
prijava podnositelja bit će odbačena.
5. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJIH 
PRIJAVITELJA
Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Natječaj, postupak za 
ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava 
vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene 
bodovanjem. Kriteriji za bodovanje prijava opisani su u 
Pravi lniku o poticanju povećanja  energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Sveti 
Ilija, KLASA: 370-01/13-01/01, i URBROJ:2186/08-13-
01/01, od 02. prosinca 2013. godine, koji je objavljen na 
web stranici Općine Sveti Ilija www.opcina-sveti-ilija.hr 
Ukoliko su odabrani prijavitelji ostvarili pravo na 
sufinanciranje EU mjera po drugoj osnovi, nemaju pravo 
na dodjelu sufinanciranih sredstava temeljem ovog 
natječaja.

6. REZULTATI NATJEČAJA

Rezultati natječaja bit će u roku od 60 dana od isteka roka 
za dostavu prijava objavljeni na oglasnoj ploči Općine 
Sveti Ilija i na web stranici Općine Sveti Ilija www.opcina-
sveti-ilija.hr. Odluku o odabiru/neodabiru bit će 
dos tav l jena  sv im podnos i te l j ima pr i java .  Sa 
podnositeljima koji budu odabrani za sufinanciranje 
Općina Sveti Ilija će zaključiti ugovor o sufinanciranju.

7. PODNOŠENJE PRIGOVORA
U roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru ili 
neodabiru, svaki kandidat može podnijeti Načelniku 
prigovor na Odluku o odabiru ili neodabiru. Prigovor se 
podnosi u pisanom obliku. Načelnik donosi rješenje o 
prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka prigovora. U 
slučaju nezadovoljstva na rješenje o prigovoru Načelnika 
stranka je u mogućnosti pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudom RH.

8. PONIŠTAVANJE NATJEČAJA
Načelnik Općine Sveti Ilija zadržava pravo da nakon 
isteka roka iz natječaja u cjelini ili djelomično poništi 
natječaj bez iznošenja razloga

9. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je u Općinskom listu i na 
službenim web stranicama Općine Sveti  I l i ja. 
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik 
sredstava daje odobrenje Općini Sveti Ilija da osnovne 
podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na 
službenim web stranicama te u drugim izvještajima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web 
stranicama Općine, telefonima 734-200, 734-284, ili 
putem e-pošte: opcina.sveti.ilija@gmail.com.

Predsjednik Povjerenstva
 za provedbu natječaja
Dean Hrastić, dipl. ing.
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Općinski list

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
"Poticanje povećanja energetske učinkovitosti 
uobiteljskim kućama na području 
Općine Sveti Ilija"

KLASA: 370-01/13-01/04
URBROJ: 2186/08-13-01/04
Sveti Ilija, 20.12. 2013.

Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za javno prikupljanje prijava, KLASA:370-
01/13-01/03, URBROJ:2186/08-13-01/03, od 02. 
prosinca 2013. godine, Pravilnika o poticanju povećanja 
energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na 
području Općine Sveti Ilija, KLASA: 370-01/13-01/01, 
URBROJ: 2186/08-13-01/01 od 02. prosinac 2013. 
godine te Odluke o predmetu, broju i visini iznosa 
financiranja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim 
kućama na području Općine Sveti Ilija u 2013. i 
2014.godini, KLASA: 370-01/13-01/02, URBBOJ: 
2186/08-13-01/02 od 02. prosinac 2013. godine, 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno 

sudjelovanje Općine Sveti Ilija usufinanciranju 
projekta "Poticanje povećanja energetske 

učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine 
Sveti Ilija" za  2013. i 2014. godinu

1 . DAVATELJ SUFINANCIRANJA
Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sv. Ilija, 
OIB:10443118219, MB: 2653834, 
tel.:042/734-200, telefaks: 042/734-256, 
e-mail: opcina.sveti.ilija@gmail.com

2. PREDMET SUFINANCIRANJA
Nabave opreme i izvođenje radova koji svojom namjenom 
i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti 
(EU mjere):

• povećanje toplinske zaštite-ovojnice vanjskog 
zida - koeficijent prolaza topline

               vanjskog zida U≤0,25 W/m²K;
• zamjena postojeće i ugradnja nove energetski 

učinkovite vanjske stolarije - koeficijent prolaza 
topline U≤1,1 W/m²K za prozorsko staklo, U≤1,4 
W/m²K 

2.1. Priroda i opseg sufinanciranja
Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice u najmanje 
1 te zamjena postojeće i ugradnja nove energetski 
učinkovite vanjske stolarije u najmanje 1 kućanstvu 
Općine Sveti Ilija.

2.2. Korisnici sufinanciranja

Fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine 
Sveti Ilija i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje 
se raspisuje Natječaj (u tekstu: korisnici sredstava).

2.3. lznos sufinanciranja

Sufinancirat će se troškovi opreme i ugradnje u iznosu 
50% vrijednosti EU mjere, odnosno najviše do 37.500,00 

kn (FZOEU do 30 000,00 kn, Općina Sv. Ilija do 7.500,00 kn) po 
kućanstvu za povećanje toplinske zaštite ovojnice vanjskog 
zida, odnosno najviše do 18.750,00 kn (FZOEU do 15 000,00 
kn, Općina Sv. Ilija do 3.750,00 kn)  po kućanstvu za zamjenu 
postojeće i ugradnju nove energetski učinkovite vanjske 
stolarije. Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za 
nabavu opreme i izvođenje pripadajućih radova nastalih nakon 
datuma objave javnog natječaja Općine Sveti Ilija u lokalnom 
tisku. Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati na 
osnovu ispostavljenih računa i ovjerenih izjava i suglasnosti 
ovlaštenog izvoditelja radova upisanog u Registar izdanih 
suglasnosti pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 
te popunjenih i ovjerenih jamstvenih listova za opremu i 
radove.

3. ROK ZA PRIMANJE PRIJAVA

Prijave se primaju do 24. veljače 2014. g. do 24:00 sata.

3.1 . Adresa na koju se moraju dostaviti prijave
Prijava se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili 
poštom. Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj 
omotnici s nazivom i adresom prijavitelja, naznakom EU mjere 
za koji se podnosi, s naznakom ,,ne otvaraj" te ostalim 
podacima sukladno tekstu i uvjetima iz javnog poziva na 
adresu:

Općina Sveti Ilija
Trg Josipa Godrijana 2
42214 Sv. Ilija
uz naznaku: Natječaj za poticanje povećanja energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Sveti 
Ilija (naziv EU mjere za koji se prijavljuje) – Ne otvaraj.

U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, 
pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, 
nadopuniti je ili od nje odustati. lzmjena ili dopuna prijave 
dostavlja se na isti način kao i prijava.

U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može 
istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene prijave. 
Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet 
Natječaja, neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka 
roka za zaprimanje prijava, ne otvaraju se i vraćaju se 
natjecateljima koji su ih dostavili.

3.2. Jezik i pismo na kojima prijava mora biti napisana:
Prijava mora biti napisana latiničnim pismom na hrvatskom 
jeziku.

4. OSOBNI, STRUČNI, TEHNIČKI I FINANCIJSKI UVJETI 
KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRIJAVITELJI I ISPRAVE 
KOJIMA DOKAZUJU NJIHOVO ISPUNJENJE

4. 1 . Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati

Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi 
ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status 
korisnika sredstava:

- punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na adresi 
objekta na kojem se planira provesti EU mjera, a koji 
se nalazi na području Općine Sveti Ilija;

- posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojem 
planiraju provesti EU mjeru;
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- posjeduju odgovarajući akt kojim se dopušta 
građenje za izgrađenu građevinu za koju se planira 
provedba EU mjere;

- podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog 
sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se 
odobravaju sredstva Općine Sveti Ilija sukladno 
Natječaju;.

- provesti EU mjeru koja će biti zasebna funkcijska 
cjelina i koja će se sastojati od svih potrebnih 
tehničkih komponenti.

4.2. Potrebna dokumentacija
Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću 
dokumentaciju:

- potpisane i cjelovito popunjene obrasce: Prijavni 
obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 
(Prilog 1.1 i lzjavu o prihvaćanju općih uvjeta 
zajedničkog sudjelovanja sufinanciranju Projekta 
(Prilog 2.);

- preslike osobnih iskaznica za sve ukućane navedene 
u Prijavnom obrascu ili

               odgovarajući dokumenti za djecu (rodni list ili 
domovnica);

- vlasnički list za izgrađeni objekt na kojem se planiraju 
provesti EU mjere;

- dokaz da posjeduju legalno izgrađenu građevinu za 
koju se planiraju provesti EU mjere.

Kao dokaz o legalno izgrađenoj građevini može se priložiti 
jedan od ponuđenih dokaza:

- uporabna dozvola,
- izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska 

dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o 
uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju), ili

- potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 
1968. godine;

- dokaz da nema nepodmirenih obaveza prema općini 
Sveti Ilija

- projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni 
troškovnik proizvođača/dobavljača/izvođača

- suglasnost suvlasnika (potpisana izjava suvlasnika o 
suglasnosti za provođenje EU mjera na objektu u 
zajedničkom vlasništvu);

- ukoliko se radi o ugradnji/sanaciji toplinske ovojnice 
kod zaštićenih objekata potrebno je prethodno 
odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela;

- druga dokumentacija na zahtjev Općine.
Za novogradnju:

- potpisane i cjelovito popunjene obrasce: Prijavni 
obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 
(Prilog 1.1 i lzjavu o prihvaćanju općih uvjeta 
zajedničkog sudjelovanja sufinanciranju Projekta 
(Prilog 2.);

- preslike osobnih iskaznica za sve ukućane navedene 
u Prijavnom obrascu ili

               odgovarajući dokumenti za djecu (rodni list ili 
domovnica);

- presliku vlasničkog lista za građevinsko zemljište na 
kojem se gradi objekt

- rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti 
ili potvrdu glavnog projekta

- dokaz da nema nepodmirenih obaveza prema općini 
Sveti Ilija

- projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni 
troškovnik proizvođača/dobavljača/izvođača

- druga dokumentacija na zahtjev Općine.

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici. 
Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za jednu 
od EU mjera koje su predmet Natječaja.
Ukoliko nedostaje bilo koji od navedenih dokumenata, 
prijava podnositelja bit će odbačena.
5. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJIH 
PRIJAVITELJA
Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Natječaj, postupak za 
ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava 
vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene 
bodovanjem. Kriteriji za bodovanje prijava opisani su u 
Pravi lniku o poticanju povećanja  energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Sveti 
Ilija, KLASA: 370-01/13-01/01, i URBROJ:2186/08-13-
01/01, od 02. prosinca 2013. godine, koji je objavljen na 
web stranici Općine Sveti Ilija www.opcina-sveti-ilija.hr 
Ukoliko su odabrani prijavitelji ostvarili pravo na 
sufinanciranje EU mjera po drugoj osnovi, nemaju pravo 
na dodjelu sufinanciranih sredstava temeljem ovog 
natječaja.

6. REZULTATI NATJEČAJA

Rezultati natječaja bit će u roku od 60 dana od isteka roka 
za dostavu prijava objavljeni na oglasnoj ploči Općine 
Sveti Ilija i na web stranici Općine Sveti Ilija www.opcina-
sveti-ilija.hr. Odluku o odabiru/neodabiru bit će 
dos tav l jena  sv im podnos i te l j ima pr i java .  Sa 
podnositeljima koji budu odabrani za sufinanciranje 
Općina Sveti Ilija će zaključiti ugovor o sufinanciranju.

7. PODNOŠENJE PRIGOVORA
U roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru ili 
neodabiru, svaki kandidat može podnijeti Načelniku 
prigovor na Odluku o odabiru ili neodabiru. Prigovor se 
podnosi u pisanom obliku. Načelnik donosi rješenje o 
prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka prigovora. U 
slučaju nezadovoljstva na rješenje o prigovoru Načelnika 
stranka je u mogućnosti pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudom RH.

8. PONIŠTAVANJE NATJEČAJA
Načelnik Općine Sveti Ilija zadržava pravo da nakon 
isteka roka iz natječaja u cjelini ili djelomično poništi 
natječaj bez iznošenja razloga

9. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je u Općinskom listu i na 
službenim web stranicama Općine Sveti  I l i ja. 
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik 
sredstava daje odobrenje Općini Sveti Ilija da osnovne 
podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na 
službenim web stranicama te u drugim izvještajima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web 
stranicama Općine, telefonima 734-200, 734-284, ili 
putem e-pošte: opcina.sveti.ilija@gmail.com.

Predsjednik Povjerenstva
 za provedbu natječaja
Dean Hrastić, dipl. ing.
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Tijekom listopada  2013.g. 
u Ulici Vladimira Nazora i Vide 
Sokola u Seketinu te u Ulici 
Antuna Mihanovića i Vladimira 
Nazora u Žigrovcu, izvršena je 
rekonstrukcija niskonaponske 
električne mreže koja je bila u 
jako lošem stanju. Uz reko-
nstrukciju mreže izvršena je i 
zamjena starih rasvjetnih 
svjetiljki novima koje uz manju 
potrošnju energije daju bolju i 
veću svjetlost. Postavljena su i 
nova rasvjetna tijela na onim 

Porastom cijene električne energije, ali i 
povećanjem broja rasvjetnih mjesta, 
troškovi za energiju i održavanje javne 
rasvjete tijekom 2013.g.dosegnuli su 
280.000,00 kn. Za Općinski proračun to 
su značajna sredstva. Uz to, svake 
godine jave se potrebe i želje da se 
postave i nova rasvjetna mjesta što ne 
predstavlja samo trošak kupnje i postave 

Općinski načelnik Marin 
Bosilj u studenome 2013. 
donio je Odluku o imenovanju 
Stručnog povjerenstva za 
prevenciju kriminaliteta u koje 
su imenovani: Marin Bosilj,  
predsjednik; Krešo Bosak, dipl. 

Općinski list

U 2013.g. na javnu rasvjetu potrošeno el. energije u vrijednosti 280.000 kn
novog rasvjetnog mjesta nego i njegovo 
održavanje zajedno sa financiranjem 
utrošene energije. Često puta nas sve 
ljuti kada rasvjeta zna biti uključena i 
kada ne bi trebala biti (vidljivost jako 
dobra - još nije pao mrak, svanulo je…), 
ali nažalost tu smo nemoćni jer paljenje i 
gašenje regulira distributer tj HEP.
Do sada su već utrošena značajna 

sredstva za modernizaciju sustava javne 
rasvjete u smislu zamjene starih s novim 
rasvjetnim lampama koje troše puno 
manje energije. U želji da kompletni 
sustav optimiziramo i da smanjimo 
troškove, Općina je naručila Energetski 
pregled javne rasvjete u cilju racionali-
zacije troškova. 
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lokacijama gdje je to bilo 
potrebno, dok je u Ulici Antuna 
Mihanovića izgrađen jedan dio 
nove mreže na koju su posta-
vljene rasvjetne svjetiljke koje 
će zasigurno doprinijeti podiza-
nju sigurnosti u prometu na 
tom dijelu prometnice.

Rekonstrukcija je obavljena  
u duljini od 500 m, a  izgradnja 
nove u duljini od 100 m. 
Postavljenjo je i 18 novih 
rasvjetnih svjetiljki .

VIJEĆE ZA VIJEĆE ZA 
PREVENCIJU PREVENCIJU 
KRIMINALITETAKRIMINALITETA

VIJEĆE ZA 
PREVENCIJU 
KRIMINALITETA

krim. (načelnik PU Varaždin), 
zamjenik predsjednika; 
Zdravko Ostroški (pred-
sjednik Općinskog vijeća), 
Anđelka Rihtarić (ravna-
teljica OŠ „Vladimir Nazor“, 
Sv. I l i ja), Zlatko Kralj ić 
(ravnatelj OŠ Beletinec), 
Izidor Ferek (župnik Župe 
Sveti Ilija), Ivica Horvat 
(župnik Župe Beletinec), 
Nives Topolnjak, dr. med. 
(Ordinacija opće medicine) i 
Robert  Puškadi ja  (č lan 
Općinskog vijeća). Prvi 
sastanak novoosnovanog 
Vijeća održan je 15. 11. 
2013. godine na kojem su 
dogovorene smjernice za 
budući rad i suradnju kako bi 
se osvijestila javnost te 
podigla sigurnost i kvaliteta 
života u lokalnoj zajednici. 

 Općina Sveti Ilija i tvrtka HEP Esco sklopili su ugovor o 
Energetskom pregledu javne rasvjete na području cijele 
općine. Terenski pregled je izvršen i trenutačno čekamo 
završetak nalaza pregleda s preporukom mjera uštede i 
optimizacije potrošnje energije za potrebe javne rasvjete.
 Energetski pregled obuhvaća: 
• prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o javnoj 
rasvjeti po mjernim mjestima, 
• provođenje kontrolnih mjerenja koje obuhvaća mjerenje 
snage pojedinih svjetiljki kako bi se utvrdila stvarna snaga, 
• energetska analiza potrošnje, 
• prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti 
javne rasvjete, 
• izvješće i zaključak s preporukama.

Energetski pregled Javne rasvjete Modernizacija električne mreže i 
javne rasvjete u Seketinu i Žigrovcu

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLAN CIVILNE ZAŠTITE

Novi način naplate komunalne naknade

Načelnikovo uredovno vrijeme za stranke

Ovrhe za neplatiše komunalnih naknada
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posljedica, planiranje i pripravnost za 
reagiranje, postupak, zaštita i spašavanje 
u slučaju katastrofa i većih nesreća te 
poduzimanje potrebnih aktivnosti i 
mjera za otklanjanje posljedica radi 
žurne normalizacije života na području 
na kojem je događaj nastao.  U slučaju 
neposredne prijetnje od nastanka 
katastrofe ili veće nesreće na području 
Općine, općinski načelnik ima pravo i 

preveliki udarac na budžete naših žitelja. 
Iz prethodno navedenog Općinsko 
vijeće se odlučilo na korekciju cijene 
(vrijednosti boda) na 0,30 kn što 
zasigurno nije dovoljno za potrebe 
financiranja komunalnih aktivnosti za 
koje je predviđena, ali će potpuno 
usklađivanje cijena pričekati neka bolja 
gospodarska vremena, a do tada će se za 
financiranje tih aktivnosti pronalaziti 
druga sredstva financiranja. Također je 
uvedena novina u plaćanju, u smislu da 
će uplatnice biti za svaki mjesec zasebno, 
a želi li netko izbjeći troškove poštarine 
može na jednu uplatnicu (nanovo ručno 
popunjenu) uplatiti iznos za više mjeseci. 
 Za sada će na uplatnicama uz komu-
nalnu naknadu još uvijek biti naknada za 
uređenje voda, koja  u  cijelosti pripada 
Hrvatskim vodama, a Općina je zakonski 
primorana vršiti tu naplatu za njih.                                      

Jedinstveni upravni odjel 

primanjima. Nije pošteno da netko plaća 
svoje obaveze, a netko to ne želi.

Takvo ponašanje tj. sustavno ignori-
ranje obaveza zasigurno nije nešto što bi 
se trebalo odobravati od strane Jedi-
nstvenog upravnog odjela Općine, stoga 
će se u što kraćem vremenu poduzeti sve 
potrebne radnje da se izvrši prisilna 
naplata potraživanja Općine što je, 
uostalom, i zakonska obaveza Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine

Srijedom: od 16:00 - 20:00
Subotom: od 08:00 - 10:00

Bude li se ukazala potreba, uredovno 
vrijeme za stranke će se prilagoditi 
potrebama stanovnika Općine, a hitna 
potreba za prijam moći će se obaviti i 
izvan uredovnog vremena za stranke.

Općina Sveti Ilija, kao jedinica lokalne 
samouprave, dužna je na temelju Zako-
na o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10), provoditi zašti-
tu i spašavanje na svom području te  je u 
suradnji sa tvrtkom NW-wind d.o.o. iz 
Varaždina izradila Plan zaštite i spaša-
vanja i Plan civilne zaštite. Temeljne 
zadaće sustava zaštite i spašavanja su 
prosudba mogućih ugrožavanja i 

Na zahtjev mještana, a poradi što si-
gurnijeg prometa i preglednijih pro-
metnica, na području Općine Sveti 
Ilija postavljeno je devet novih pro-
metnih ogledala na kritičnim točkama 
i to u naseljima: Križanec, Seketin, 
Žigrovec i Beletinec. 

 Općinsko vijeće, na svojoj sjednici u 
kolovozu 2013., donijelo je odluku o 
novom načinu naplate komunalne 
naknade i vrijednosti boda za obračun. 
Do sada se naplata komunalne naknade 
vršila tromjesečno (na jednoj uplatnici za 
tri mjeseca) sa vrijednošću boda 0,15 kn. 
Od komunalne naknade godišnje se 
ostvarivao  prihod od 130.000,00 kuna. 
Uzmemo li u obzir činjenicu da se od 
prihoda komunalne naknade treba 
financirati: Javna rasvjeta - 280.000,00 
kn, Odvodnja atmosferskih voda 
40.000, kn, održavanje javnih površina - 
50.000,00 kn, Održavanje nerazvrstanih 
cesta - 380.000,00 kn, što ukupno, na 
godišnjoj razini,  iznosi 750.000,00 
kuna, dolazimo do zaključka da je prihod 
od komunalne naknade gotovo šest puta 
manji. Znači, realna vrijednost boda bi 
umjesto 0,15 kn trebala biti šest puta 
veća tj. 0,90 kn što bi zasigurno bio 

 Pregledom poslovanja utvrđeno je da 
postoji jedan dio stanovnika naše općine 
(cca 10%) koji ne izvršavaju svoje 
obaveze u smislu plaćanja komunalne 
naknade. Smatramo da je to, ne samo 
kršenje propisa, nego i nekorektno 
prema svima onima koj i  uredno 
izvršavaju svoje obaveze prema Općini 
pa tako i prema sebi samima ali i prema 
svima onima koji uredno plaćaju svoje 
obaveze unatoč malim i skromnim 

U cilju postizanja veće efikasnosti u radu 
te organiziranosti poslova i rada JUO, ali i 
izbjeglo nepotrebno čekanje stranaka na 
prijem kod načelnika, određeno je 
uredovno vrijeme načelnika za prijam 
stranaka uz prethodnu najavu i rezer-
vaciju termina na brojeve telefona: 734-
200 i 734-284:  

Općinski listOpćinski listOpćinski list
List Općine Sveti Ilija
Nakladnik : 
Općina Sveti Ilija
Sjedište nakladnika:
Sveti Ilija, Trg J. Godrijana 2;

Uredništvo Lista, priprema i prijepis 
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija, 

Glavni i odgovorni urednik:
Marin Bosilj, načelnik

Tisak: XM studio
Naklada: 1100 primjeraka, besplatno

www.opcina-sveti-ilija.hr

obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i 
materijalno-tehničke potencijale s 
područja općine, a sukladno Planu 
zaštite i spašavanja. 

U svrhu ostvarivanja Planova, opći-
nski načelnik je donio Plan pozivanja 
Stožera zaštite i spašavanja, a Općinsko 
vijeće Odluku o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja. 

PODIZANJE 
SIGURNOSTI
U PROMETU

Općinski list



Tijekom listopada  2013.g. 
u Ulici Vladimira Nazora i Vide 
Sokola u Seketinu te u Ulici 
Antuna Mihanovića i Vladimira 
Nazora u Žigrovcu, izvršena je 
rekonstrukcija niskonaponske 
električne mreže koja je bila u 
jako lošem stanju. Uz reko-
nstrukciju mreže izvršena je i 
zamjena starih rasvjetnih 
svjetiljki novima koje uz manju 
potrošnju energije daju bolju i 
veću svjetlost. Postavljena su i 
nova rasvjetna tijela na onim 

Porastom cijene električne energije, ali i 
povećanjem broja rasvjetnih mjesta, 
troškovi za energiju i održavanje javne 
rasvjete tijekom 2013.g.dosegnuli su 
280.000,00 kn. Za Općinski proračun to 
su značajna sredstva. Uz to, svake 
godine jave se potrebe i želje da se 
postave i nova rasvjetna mjesta što ne 
predstavlja samo trošak kupnje i postave 

Općinski načelnik Marin 
Bosilj u studenome 2013. 
donio je Odluku o imenovanju 
Stručnog povjerenstva za 
prevenciju kriminaliteta u koje 
su imenovani: Marin Bosilj,  
predsjednik; Krešo Bosak, dipl. 

Općinski list

U 2013.g. na javnu rasvjetu potrošeno el. energije u vrijednosti 280.000 kn
novog rasvjetnog mjesta nego i njegovo 
održavanje zajedno sa financiranjem 
utrošene energije. Često puta nas sve 
ljuti kada rasvjeta zna biti uključena i 
kada ne bi trebala biti (vidljivost jako 
dobra - još nije pao mrak, svanulo je…), 
ali nažalost tu smo nemoćni jer paljenje i 
gašenje regulira distributer tj HEP.
Do sada su već utrošena značajna 

sredstva za modernizaciju sustava javne 
rasvjete u smislu zamjene starih s novim 
rasvjetnim lampama koje troše puno 
manje energije. U želji da kompletni 
sustav optimiziramo i da smanjimo 
troškove, Općina je naručila Energetski 
pregled javne rasvjete u cilju racionali-
zacije troškova. 
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lokacijama gdje je to bilo 
potrebno, dok je u Ulici Antuna 
Mihanovića izgrađen jedan dio 
nove mreže na koju su posta-
vljene rasvjetne svjetiljke koje 
će zasigurno doprinijeti podiza-
nju sigurnosti u prometu na 
tom dijelu prometnice.

Rekonstrukcija je obavljena  
u duljini od 500 m, a  izgradnja 
nove u duljini od 100 m. 
Postavljenjo je i 18 novih 
rasvjetnih svjetiljki .

VIJEĆE ZA VIJEĆE ZA 
PREVENCIJU PREVENCIJU 
KRIMINALITETAKRIMINALITETA

VIJEĆE ZA 
PREVENCIJU 
KRIMINALITETA

krim. (načelnik PU Varaždin), 
zamjenik predsjednika; 
Zdravko Ostroški (pred-
sjednik Općinskog vijeća), 
Anđelka Rihtarić (ravna-
teljica OŠ „Vladimir Nazor“, 
Sv. I l i ja), Zlatko Kralj ić 
(ravnatelj OŠ Beletinec), 
Izidor Ferek (župnik Župe 
Sveti Ilija), Ivica Horvat 
(župnik Župe Beletinec), 
Nives Topolnjak, dr. med. 
(Ordinacija opće medicine) i 
Robert  Puškadi ja  (č lan 
Općinskog vijeća). Prvi 
sastanak novoosnovanog 
Vijeća održan je 15. 11. 
2013. godine na kojem su 
dogovorene smjernice za 
budući rad i suradnju kako bi 
se osvijestila javnost te 
podigla sigurnost i kvaliteta 
života u lokalnoj zajednici. 

 Općina Sveti Ilija i tvrtka HEP Esco sklopili su ugovor o 
Energetskom pregledu javne rasvjete na području cijele 
općine. Terenski pregled je izvršen i trenutačno čekamo 
završetak nalaza pregleda s preporukom mjera uštede i 
optimizacije potrošnje energije za potrebe javne rasvjete.
 Energetski pregled obuhvaća: 
• prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o javnoj 
rasvjeti po mjernim mjestima, 
• provođenje kontrolnih mjerenja koje obuhvaća mjerenje 
snage pojedinih svjetiljki kako bi se utvrdila stvarna snaga, 
• energetska analiza potrošnje, 
• prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti 
javne rasvjete, 
• izvješće i zaključak s preporukama.

Energetski pregled Javne rasvjete Modernizacija električne mreže i 
javne rasvjete u Seketinu i Žigrovcu

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLAN CIVILNE ZAŠTITE

Novi način naplate komunalne naknade

Načelnikovo uredovno vrijeme za stranke

Ovrhe za neplatiše komunalnih naknada
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posljedica, planiranje i pripravnost za 
reagiranje, postupak, zaštita i spašavanje 
u slučaju katastrofa i većih nesreća te 
poduzimanje potrebnih aktivnosti i 
mjera za otklanjanje posljedica radi 
žurne normalizacije života na području 
na kojem je događaj nastao.  U slučaju 
neposredne prijetnje od nastanka 
katastrofe ili veće nesreće na području 
Općine, općinski načelnik ima pravo i 

preveliki udarac na budžete naših žitelja. 
Iz prethodno navedenog Općinsko 
vijeće se odlučilo na korekciju cijene 
(vrijednosti boda) na 0,30 kn što 
zasigurno nije dovoljno za potrebe 
financiranja komunalnih aktivnosti za 
koje je predviđena, ali će potpuno 
usklađivanje cijena pričekati neka bolja 
gospodarska vremena, a do tada će se za 
financiranje tih aktivnosti pronalaziti 
druga sredstva financiranja. Također je 
uvedena novina u plaćanju, u smislu da 
će uplatnice biti za svaki mjesec zasebno, 
a želi li netko izbjeći troškove poštarine 
može na jednu uplatnicu (nanovo ručno 
popunjenu) uplatiti iznos za više mjeseci. 
 Za sada će na uplatnicama uz komu-
nalnu naknadu još uvijek biti naknada za 
uređenje voda, koja  u  cijelosti pripada 
Hrvatskim vodama, a Općina je zakonski 
primorana vršiti tu naplatu za njih.                                      

Jedinstveni upravni odjel 

primanjima. Nije pošteno da netko plaća 
svoje obaveze, a netko to ne želi.

Takvo ponašanje tj. sustavno ignori-
ranje obaveza zasigurno nije nešto što bi 
se trebalo odobravati od strane Jedi-
nstvenog upravnog odjela Općine, stoga 
će se u što kraćem vremenu poduzeti sve 
potrebne radnje da se izvrši prisilna 
naplata potraživanja Općine što je, 
uostalom, i zakonska obaveza Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine

Srijedom: od 16:00 - 20:00
Subotom: od 08:00 - 10:00

Bude li se ukazala potreba, uredovno 
vrijeme za stranke će se prilagoditi 
potrebama stanovnika Općine, a hitna 
potreba za prijam moći će se obaviti i 
izvan uredovnog vremena za stranke.

Općina Sveti Ilija, kao jedinica lokalne 
samouprave, dužna je na temelju Zako-
na o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10), provoditi zašti-
tu i spašavanje na svom području te  je u 
suradnji sa tvrtkom NW-wind d.o.o. iz 
Varaždina izradila Plan zaštite i spaša-
vanja i Plan civilne zaštite. Temeljne 
zadaće sustava zaštite i spašavanja su 
prosudba mogućih ugrožavanja i 

Na zahtjev mještana, a poradi što si-
gurnijeg prometa i preglednijih pro-
metnica, na području Općine Sveti 
Ilija postavljeno je devet novih pro-
metnih ogledala na kritičnim točkama 
i to u naseljima: Križanec, Seketin, 
Žigrovec i Beletinec. 

 Općinsko vijeće, na svojoj sjednici u 
kolovozu 2013., donijelo je odluku o 
novom načinu naplate komunalne 
naknade i vrijednosti boda za obračun. 
Do sada se naplata komunalne naknade 
vršila tromjesečno (na jednoj uplatnici za 
tri mjeseca) sa vrijednošću boda 0,15 kn. 
Od komunalne naknade godišnje se 
ostvarivao  prihod od 130.000,00 kuna. 
Uzmemo li u obzir činjenicu da se od 
prihoda komunalne naknade treba 
financirati: Javna rasvjeta - 280.000,00 
kn, Odvodnja atmosferskih voda 
40.000, kn, održavanje javnih površina - 
50.000,00 kn, Održavanje nerazvrstanih 
cesta - 380.000,00 kn, što ukupno, na 
godišnjoj razini,  iznosi 750.000,00 
kuna, dolazimo do zaključka da je prihod 
od komunalne naknade gotovo šest puta 
manji. Znači, realna vrijednost boda bi 
umjesto 0,15 kn trebala biti šest puta 
veća tj. 0,90 kn što bi zasigurno bio 

 Pregledom poslovanja utvrđeno je da 
postoji jedan dio stanovnika naše općine 
(cca 10%) koji ne izvršavaju svoje 
obaveze u smislu plaćanja komunalne 
naknade. Smatramo da je to, ne samo 
kršenje propisa, nego i nekorektno 
prema svima onima koj i  uredno 
izvršavaju svoje obaveze prema Općini 
pa tako i prema sebi samima ali i prema 
svima onima koji uredno plaćaju svoje 
obaveze unatoč malim i skromnim 

U cilju postizanja veće efikasnosti u radu 
te organiziranosti poslova i rada JUO, ali i 
izbjeglo nepotrebno čekanje stranaka na 
prijem kod načelnika, određeno je 
uredovno vrijeme načelnika za prijam 
stranaka uz prethodnu najavu i rezer-
vaciju termina na brojeve telefona: 734-
200 i 734-284:  

Općinski listOpćinski listOpćinski list
List Općine Sveti Ilija
Nakladnik : 
Općina Sveti Ilija
Sjedište nakladnika:
Sveti Ilija, Trg J. Godrijana 2;

Uredništvo Lista, priprema i prijepis 
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija, 

Glavni i odgovorni urednik:
Marin Bosilj, načelnik

Tisak: XM studio
Naklada: 1100 primjeraka, besplatno

www.opcina-sveti-ilija.hr

obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i 
materijalno-tehničke potencijale s 
područja općine, a sukladno Planu 
zaštite i spašavanja. 

U svrhu ostvarivanja Planova, opći-
nski načelnik je donio Plan pozivanja 
Stožera zaštite i spašavanja, a Općinsko 
vijeće Odluku o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja. 

PODIZANJE 
SIGURNOSTI
U PROMETU

Općinski list



Mladen Kefelja
Sveti Ilija, Beletinec, S. Radića 24

tel 042 749 341, mob. 091 593 37 32 

Trgovina

želi svim žiteljima 
Općine Sveti Ilija 

radostan i veseo Božić 
te uspješnu 2014. godinu

 Hrastek
Seketin - Sveti Ilija

POLJOPRIVREDNA APOTEKA

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE

Doljan, Radnička 2 

Tel. 042 734 056; fax: 042 734 057

d.o.o.d.o.o.d.o.o.

Svim našim kupcima i 
poslovnim partnerima 
želimo sretan Božić i 
uspješnu 2014. godinu

Beletinec, Zavrtna 4, tel. 099 213 90 57

Tomaševec, Sveti Ilija
B. Jelačića 14,

 tel. 042 743 290, 098 267 281

želi svim žiteljima općine želi svim žiteljima općine 
Sveti Ilija puno radosnih  Sveti Ilija puno radosnih  

trenutaka za Božić i trenutaka za Božić i 
Novu godinuNovu godinu

želi svim žiteljima općine 
Sveti Ilija puno radosnih  

trenutaka za Božić i 
Novu godinu

Čestit i blagoslovljen Božić 
te sretnu i uspješnu novu 2014.godinu

našim gostima kao i svim 
žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Stjepana Radića 24
Beletinec, tel. 042 749 923

La bamba
caffe bar

proizvodnja, trgovina i usluge
 Tomaševec Biškupečki, Bana J. Jelačića bb,

Tel: 207-773 • mob: 091 254 94 52

blagoslovljen Božić i sretnu 2014. godinu

CVJEĆARSKI OBRT CEPANEC
DOLJAN, Bana Jelačića bb • tel. 098 341 730

         Čestit Božić i uspješnu 2014. g. 
      svim našim kupcima kao 
    i svim žiteljima 
općine Sveti Ilija 
želi

Čestit  Božić i uspješnu novu godinu 
svim žiteljima općine Sveti Ilija želi

V. Cecelje 6, Sveti Ilija, tel. 042 215 486

BUŠENJE - MINIRANJE d.o.o.

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA,

POSLOVNIM PARTNERIMA I 

SURADNICIMA ŽELIMO 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN 

BOŽIĆ UZ OBILJE 

RADOSTI U 2014. GODINU

Ostroški Ivan, ing. • BELETINEC • Livadska 11

Puno radosnih trenutaka i veselja 
povodom božićnih blagdana

svakoj obitelji i svim ljudima 
dobre volje želi

GRAĐEVINARSTVO GRAĐEVINARSTVO 
HORVATHORVAT

GRAĐEVINARSTVO 
HORVAT

SVETI ILIJA 
tel. 098 844 429

Čestit Božić 
i sretna Nova

 2014. g. 

Čestit Božić 
i sretna Nova
2014. g. 

poljoprivredne usluge i prijevoz
BRAZDA

Cvjećarnica "Simona"

Seketin tel. 042 686 180 • Sv. Ilija • tel. 042 734 168

FRIZERSKI SALON • STUDIO ZA SUNČANJE
ŠMINKANJE I GELIRANJE NOKTIJU

Doljan, Bana J. Jelačića 52
Tel. 042 734  267 • mob. 098 178 44 35

vl. Blaženka Vuk
V. Nazora 13, SEKETIN

tel. 042 686 061
mob. 098 977 07 89

frizerski salon“3e

Čestit i blagoslovljen Božić te 
sretnu i uspješnu Novu 2014.godinu

svim korisnicima usluga kao i 
svim žiteljima općine Sveti Ilija želi 

BREŽNJAK
-TRANS d.o.o.

Svim našim kupcima, 
poslovnim partnerima i 

žiteljima općine Sveti Ilija želimo
 

      Sretan Božić 
i Novu 2014. godinu 
svim  našim korisnicima 
i žiteljima Općine želi
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