
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/12-01/15 

Urbroj: 2186/08-12-01/15 

Sveti Ilija, 15.06.2012. 

 

 

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

(«Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 24/09) na sjednici Općinskog vijeća održanoj 

15.06.2012. sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 15.06.2012.godine u 

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

Početak sjednice u 20,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Bosilj, Vladimir Ptiček, Robert Puškadija,  Jasna Blagus, 

Perica Minđek, Zdravko Pačko, Dean Hrastić, Zdravko Ostroški, Ivan Domislović, Rudolf 

Makaj i Krunoslav Blaži  

IZOSTANAK NAJAVIO:  
IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Cepanec Ivica  i  Barulek Josip 

OSTALI NAZOČNI  NA SJEDNICI:  Franjo Korpar – zamjenik načelnika  

 

Sjednici Vijeća predsjedavao je predsjednik Općinskog vijeća Marin Bosilj. 

Pozdravio je prisutne vijećnike, te ostale nazočne sjednici. 

 

Konstatirao je da od ukupno 13 vijećnika prisutno 11 vijećnika, te postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

četrnaeste sjednice.  

 

Pošto nije bilo primjedbi, konstatirao je da je zapisnik sa četrnaeste sjednice usvojen 

jednoglasno sa 11 glasova. 

 

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

 

Vijećnica Jasna Blagus zahvalila je zamjeniku načelnika F. Korpar i vijećniku K. Blaži za 

angažiranje oko izgradnje nogostupa u Zagrebačkoj ulici u Tomaševcu B. 

 

Vijećnik Perica Minđek je postavio pitanje zamjeniku načelnika F. Korpar „što je sa 

nastavkom izgradnje nogostupa u Vinogradskoj ulici u Sv. Iliji?“ 
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Zamjenik načelnik F. Korpar je odgovorio da je sa ŽUC-em dogovoreno da će se nastaviti s 

izgradnjom do Dana Općine. 

 

Vijećnik Z. Pačko je postavio pitanje zamjeniku načelnika: „kad kreće i da li kreće izgradnja 

nogostupa prema Turčinu?“ 

 

Zamjenik načelnika je odgovorio da treba izraditi projekt. 

 

Vijećnik Z. Pačko je postavio pitanje: „što je sa nogostupom na D3 cesti, da li se što poduzelo 

u svezi zavoja?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio: „da prema projektu „Beterment“ nije bila u planu 

izgradnja pješačke staze od Turčina do „Češljaša“, ali na inicijativu MO Križanca i načelnika 

Hrvatske ceste naknadno su doprojektirale pješačku stazu za tu dionicu, ali su nastali 

problemi prilikom izvođenja radova i imovinsko-pravnih odnosa (Ribić Ana iz Križanca nije 

dozvolila da stroj ulazi u njezino dvorište), tada su Hrvatske ceste odustale od izvođenja 

pješačke staze na dionici od ulice S. Labaša prema Zagrebu u duljini od oko 300 metara.“  

 

Vijećnik Z. Pačko je postavio pitanje zamjeniku načelnika F. Korpar: „što je sa dječjim 

igralištem u Križancu?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da je angažirani mjernik, izradit će se parcelacija 

da bude sve jedna čestica, mjernik dolazi u ponedjeljak. 

 

Vijećnik V. Ptiček je postavio dva pitanja zamjeniku načelnika i to: 

  

1. „što je sa izgradnjom dvorane u Beletincu?“ 

2. „što je sa uređenjem centra Beletinec?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio na postavljena pitanja: 

1. „ministarstvo treba raspisati novi natječaj“ 

2. „u ovoj godini nema financijskih sredstava za uređenjem centra.“ 

 

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

 

Predsjednik Vijeća Marin Bosilj stavio je dnevni red na glasanje.  

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova. 

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Izmjene i dopune Projekcije proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2013.-

2014.g. 

2. Informacija o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG) „IZVOR“  
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1. Točka 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 

2013.-2014.g. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je pozvao zamjenika načelnika Franju Korpar da  pojasni ovu 

točku dnevnog reda. 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je pojasnio: „Općina je prijavila IPARD program „Mjeru 301“ 

i to za ceste koje ne smiju ići kroz građevinsku i vikend zonu, prijavljena je cesta Krušljevec-

Slugovine u iznosu od 630.000 kn i Beletinec-Beretinščak u iznosu od 148.000 kn, pa nas je 

agencija koja je vodila cijeli taj projekt savjetovala da u Projekciji proračuna uvrsti prihod 

kredit od banke u iznosu od 888.169 kn, iz kojeg će biti vidljivo da će to biti kredit od kojeg 

će biti plaćeno izvođaču radova.“ 

 

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

dopuna Projekcije proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2013.-2014.g.,  na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su Izmjene i dopune Projekcije proračuna 

Općine Sveti Ilija za razdoblje 2013.-2014.g.,  usvojene „jednoglasno“ sa 11 (jedanaest) 

glasova.  

 

2. Točka 

3.  

Informacija o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG) „IZVOR“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je izložio o Lag-u, iznio je: „da će 11.7. biti osnivačka 

skupština u koju će iz svake općine ući po tri člana, biti će 36 članova skupštine , Lag se mora 

osnovati kao udruga. U 2013.g. našu bi općinu stajalo financiranje Lag-a 12.000,00 kn.“ 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži se uključio u raspravu te je iznio: „ da je to nužnost, također treba 

napraviti i PUR općine, jer jedino tako bi bilo moguće dobiti sredstva od EU fondova.“ 

 

Zamjenik načelnika je govorio da je napravljena strategija, sjedište Lag-a je u Ludbregu. 

 

Vijećnik R. Puškadija je  postavio pitanje: „na što će se utrošiti sredstva koja će biti na žiro-

računu Lag-a? i tko su članovi Lag-a i kako dolazi do komunikacije Lag-a i članova?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je naveo da će strategija biti predstavljena na sjednici vijeća. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju. 

 

Sjednica je završila sa radom u 21,00 sati. 

 

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


