
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/11-01/12 

Urbroj: 2186/08-11-01/12 

Sveti Ilija, 14.12.2011. 

 

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

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

14.12.2011. sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 14.12.2011.godine u 

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

Početak sjednice u 18,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Bosilj, Vladimir Ptiček, Ivica Cepanec, Robert Puškadija, 

Krunoslav Blaži, Jasna Blagus, Josip Barulek, Perica Minđek, Zdravko Pačko, Dean Hrastić, 

Zdravko Ostroški, Rudolf Makaj i Ivan Domislović – priključio se sjednici kod točke 

Vijećnička pitanja 

IZOSTANAK NAJAVIO: - 

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: - 
OSTALI NAZOČNI  NA SJEDNICI: Ivica Minđek – načelnik i Franjo Korpar – zamjenik 

načelnika  

 

Sjednici Vijeća predsjedavao je predsjednik Općinskog vijeća Marin Bosilj. 

Pozdravio je prisutne vijećnike, te ostale nazočne sjednici. 

 

Konstatirao je da  od ukupno 13 vijećnika prisutno 12 vijećnika, te postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

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

sjednice usvojen jednoglasno sa 12 glasova. 

 

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

 

Vijećnik Zdravko Pačko uputio je dva pitanja načelniku Ivici Minđek i zamjeniku načelnika 

Franji Korpar:  

1. „da li će biti riješen izlaz iz Križanca na Zagrebačku ulicu, te je iznio da je izlaz na 

Zagrebačku puno uži nego je bio stari izlaz, a priprema je već napravljena?“,  

2.  „što je sa asfaltiranjem nogostupa, iznio je da su skoro poginula djeca, i da je potrgana 

tabla s nazivom ulice, o tome obavijestiti HC.“  
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Zamjenik načelnika Franjo Korpar je odgovorio: 

- 1. „da će se riješiti izlaz na Zagrebačku ulicu, asfaltirati i proširit, s tom 

problematikom je upoznat g. Kelemen iz HC-a i slaže se s tim“,  

- 2. g. Marković je obećao da će se ovaj tjedan asfaltirati pješačka staza i popraviti 

znak.“ 

 

Vijećnik Perica Minđek je iznio da su mještani „gornje Ilije“ izrazili želju da se postavi znak 

ograničenja na 40 km/h u Vinogradskoj ulici u Sv. Iliji. 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio da će se uputiti zahtjev ŽUC-u. 

 

Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje Zamjeniku načelnika: 

- „što je sa putom Lagus, trebao bi se put ucrtati kao javni put?“ 

 

Zamjenik načelnika Franjo Korpar je odgovorio na pitanje: „da je angažirani advokat, te da je 

odveo g. Cikača kod advokata i advokat je iznio da vlasnik „Lagus-a“ ne brani prijevoz po 

spornom putu.“ 

 

Vijećnica Jasna Blagus je predložila da se angažira drugi odvjetnik i moli pismeni odgovor za 

tu problematiku. 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio da mještani imaju prolaz. 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je uputio dva pitanja Načelniku: 

- 1. „načelnik je obećao obilazak ŽUC-a po cestama Općine Sveti Ilija, da li ima 

saznanja  koji su to projekti za slijedeće 2 ili 3 godine?“ 

- 2. „u kojoj je fazi izgradnja škole u Sv. Iliji i izgradnja dvorane u Beletincu?“ 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio na postavljena pitanja: 

1. „ sa ŽUC-om je dogovoreno izgradnja nogostupa u Vinogradskoj ulici u Sv. Iliji, te od 

Doljana prema Križancu do pruge, te je naveo da je općina sama dala izraditi projekte 

za navedene radove“. 

2. „na dvorani u Beletincu su radovi, a za izgradnju škole u Sv. Iliji čeka se uhodavanje 

novog ministra pa da se nastavi temo gdje se stalo .“ 

 

Zamjenik načelnika Franjo Korpar je pojasnio da je na dvorani u Beletincu izvedeno tek 20% 

radova, ministarstvo je htjelo raskinuti ugovor  sa „Meteor-om“, ali je „Meteor“ molio da im 

se produži ugovor i da će dvorana biti gotova do 1.7.2012., a u svezi izgradnje škole u Sv. 

Iliji, g. Friščić je iznio na jednom sastanku da su sredstva za izgradnju škole u Sv. Iliji 

osigurana i da će izgradnja početi u 2012.g. 

 

Sjednici Vijeća priključio se (18
30

) vijećnik Ivan Domislović. 

 

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

glasanje.  

 

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

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 
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D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o preuzimanju pokretne i nepokretne imovine DVD-a Seketin 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna  Plana zaštite od požara Općine 

Sveti Ilija 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija 

 

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

31.12.2011. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2011.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 

komunalne naknade za 2011.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne     

  infrastrukture za 2011.g. 

  

5.  Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012. 

 - Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sv. Ilija za 2012. 

- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne  

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

 - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g. 

  

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2012.g. 

 

7. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2013-2014.g. 

 - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 

   2013.-2014.g. 
 

 

 

 

 

1. točka 

Prijedlog Odluke o preuzimanju pokretne i nepokretne imovine DVD-a Seketin 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar pojasnio je ovu točku dnevnog reda i naveo: DVD Seketin ne 

djeluje već više od 2 godine, od inspektora vatrogastva smo dobili  pismeni zapisnik da se 

zatraži od Ureda opće uprave, gašenje DVD-a Seketin, imovina DVD-a Seketin prelazi u 

vlasništvo općine. 

 

Vijećnik Perica Minđek je postavio pitanje, „da li se zna koja je to imovina?“ 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da je to jedan kombi i sva vatrogasna oprema. 

 

Vijećnik Ivica Cepanec je iznio da udruga nije bila u funkciji oko 6 godina, da je sazivao 

sastanke, ali nije bilo zainteresiranih. 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje, da li ako se pojavi zainteresiranost može 

ponovno pokrenuti društvo. 
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Zamjenik načelnika F. Korpar je odgovorio da se može opet osnovati ako se nađe 10 novih 

zainteresiranih ljudi.   

 

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

Odluke o preuzimanju pokretne i nepokretne imovine DVD-a Seketin, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o preuzimanju pokretne i nepokretne 

imovine DVD-a Seketin,  usvojen sa 12 (dvanaest) glasova, jer je jedan vijećnik na trenutak 

napustio sjednicu.  

 

 

2. točka 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna  Plana zaštite od požara Općine Sveti 

Ilija 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je pojasnio da je procjenu napravila tvrtka „Vizor“, ali je 

inspektor vatrogastva naredio da se taj plan treba ažurirati, te da ga ažuriraju predsjednik 

VZO-a g. Hajdinjak M. i zamjenik načelnika.   

 

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

odluke o usvajanju Izmjena i dopuna  Plana zaštite od požara Općine Sveti Ilija, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna  Plana 

zaštite od požara Općine Sveti Ilija, usvojena jednoglasno“ sa 13 (trinaest) glasova.  

 

 

3. točka 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je pojasnio da je plan izradila tvrtka „Winvit“, plan obuhvaća 

obvezu vatrogasnog tima, tima civilne zaštite i stožer civilne zaštite, taj se plan također treba 

ažurirati. 

 

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

odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Sveti Ilija, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o donošenju Plana zaštite i 

spašavanja Općine Sveti Ilija, usvojena jednoglasno“ sa 13 (trinaest) glasova.  

 

 

4. točka 

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

31.12.2011. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2011.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 

komunalne naknade za 2011.g. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne     

  infrastrukture za 2011.g. 
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Uvodno izlaganje iznio je načelnik I. Minđek i rekao da je zadovoljan ovom godinom, prihodi 

se planiraju u iznosu od 4.854.500 kn što je povećanje za 15% u odnosu na plan, rashodi se 

planiraju u iznosu od 3.898.830 što je povećanje 3% od plana. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu točku sa pod točkama na raspravu. 

 

Vijećnik K. Blaži je čestitao načelniku i ljudima zaslužnim na punjenju proračuna i 

namaknutim sredstvima iz državnog proračuna, ali da su ta sredstva utrošena na dugove iz 

prošlih godina, te da se ubuduće treba racionalnije ulaziti u projekte. 

 

Zamjenik načelnik F. Korpar je pojasnio da kapitalne pomoći iz županijskog proračuna neće 

biti sve utrošene jer tvrtka „Meteor“ nije uspjela završiti sve poslove koji su planirani. 

Pojasnio je da pročelnik iz županije šalje sve situacije u ministarstvo i školi Beletinec će 

uplatiti 113.000 kn za HEP i 55.000 kn za Varkom, ta sredstva neće biti direktno prebačena na 

općinski proračun već školi Beletinec i škola će platiti HEP-u i Varkom-u. 

 

Vijećnik Z. Pačko se javio za raspravu na pod točku Prijedloga izmjena i dopuna programa 

gradnje i naveo da je opet Križanec ostao bez lampi, bez dječjeg igrališta, bez klackalica, te da 

će biti protiv ove pod točke. 

 

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

Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. – 31.12.2011., na 

usvajanje. 

 

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

Ilija za razdoblje 01.01. – 31.12.2011., usvojene sa 9 (devet) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“ 

i 1 (jedan) „protiv“.  

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2011.g., usvojene sa 9 (devet) glasova „za“, 3 

(tri) „suzdržana“ i 1 (jedan) „protiv“.  

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su Izmjene i dopune  Godišnjeg programa 

održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 

komunalne naknade za 2011.g., usvojene sa 9 (devet) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“ i 1 

(jedan) „protiv“.  

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su Izmjene i dopune  Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2011.g., usvojene sa 9 (devet) glasova „za“ i  

4 (četiri) „suzdržana“.  

 

5. točka 

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012. 

 - Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sv. Ilija za 2012. 

- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne  

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

 - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g. 

 

Načelnik I. Minđek je uvodno obrazložio prijedlog proračuna za 2012.g. i naveo da se prihodi 

i rashodi planiraju u iznosu od 4.101.500 kn.  
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Predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio je ovu točku sa pod točkama na raspravu i naveo da će 

biti amandmana na proračun. 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je pojasnio da se radi na projektu IPARD programa na 

nerazvrstanim cestama koje su van građevinskih i vikend zona, planira se prihod od oko 

800.000 kn, stoga bi trebalo staviti prihod od kredita, treba zatražiti pismo namjere od banke, 

banka plaća izvođaču radova, banka traži povrat sredstava od Europe, mi bi trebali platiti 

kamate banci. 

Predlaže da se poveća proračun za 800.000 kn tj prihodi i rashodi, ako nećemo dobiti sredstva 

smanjit ćemo proračun u izmjenama i dopunama, naveo je da se radi o 1 km ceste prema 

Slugovinama i 250 m u Beletincu „Beretinščak“. 

 

Vijećnik Perica Minđek je postavio pitanje , „da li ima neki važniji prioritet unutar naselja?“   

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je pojasnio da cesta ne smije biti u građevinskoj zoni, niti u 

vikend zoni. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio ovaj amandman na glasovanje da se prihodi i rashodi 

povećaju za 800.000 kn. 

 

Za amandman je bilo svih trinaest (13) vijećnika „za“. 

 

2.amandman je predložio Klub vijećnika HDZ-a i HSS-a. Da se povećaju rashodi Udrugama 

građana i KUD-u Beletinec, a da se smanje rashodi na stranici 10, prema prijedlogu u 

materijalima koji su prije sjednice dostavljeni viječnicima. 

 

Vijećnik K. Blaži je iznio da se  sa ovim amandmanima  radi o  skroz novom proračunu koji 

nije bio na Odboru za financije i proračun, i da ga se ubuduće više ne zove na  Odbor za 

financije i proračun. Da je on ušao u taj odbor jer je mislio da će taj odbor izrađivati proračun 

i Programe. Uvrštenjem ovog amandmana mijenja se cijeli proračun. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj obrazložio je,  da je samo došlo do izmjena u  glavi 2. u iznosu 

od 59.000 kn u Odjelu kulture, športa, socij. skrbi i Udruge građana, u glavi 3. Kultura i glavi 

4. Ostale udruge građana, a smanjen je rashod za nabavu šljunka, samo se preslagivalo u 

proračunu, nije došlo niti do povećanja niti do smanjenja proračuna. I nije istina da se radi o 

novom proračunu ako se preraspoređuje 59.000,oo kn na proračun od 4.901.500,oo kn. 

 

Vijećnica Jasna Blagus je iznijela da se u Tomaševcu B. ne planira izgradnja nogostupa u 

Zagrebačkoj ulici i da će zato stanovnici te ulici tražiti referendum da se odcijepe iz Općine 

Sveti Ilija i pripoje Općini Kneginec. 

 

Vijećnici HNS-a napuštaju sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća M. Bosilj konstatira da je na sjednici prisutno 9 od 13 vijećnika i postoji 

kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Vijećnik I. Cepanec je iznio da je u programu gradnje objekata prioritet Križanec. 

 

Vijećnik Perica Minđek se javio u ime SDP-a i iznio da je za dijalog i da će ostati suzdržan. 
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Za 2. Amandman je bio jedan vijećnik „suzdržan“, a osam „za“. 

 

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

Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. – 31.12.2012., na usvajanje. 

 

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

01.01.2012. do 31.12.2012., usvojen sa 8 (osam) glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“.   

 

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

djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2012.g., usvojen sa 9 (devet) glasova „za“.  

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je  Godišnji program održavanja komunalne 

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

2012.g., usvojen sa 9 (devet) glasova .  

 

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

komunalne  infrastrukture za 2012.g., usvojen sa 8 (osam) glasova „za“ i 1 (jedan) 

„suzdržan“.  

 

6. točka 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2012.g. 

 

Uvodno izlaganje iznio je predsjednik Vijeća M. Bosilj, naveo je da je to zakonska obveza, 

vezana uz donošenje Proračuna za 2012.g. 

 

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

 

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

izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2012.g., na usvajanje. 

 

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

Sveti Ilija za 2012.g., usvojena „jednoglasno“  sa 9 (devet) glasova.   

 

 

7. točka 

Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2013-2014.g. 

 - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 

  2013.-2014.g. 

 

Uvodno izlaganje iznio je predsjednik Vijeća M. Bosilj. 

 

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

 

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

Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2013-2014.g., i Program gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2013.-2014.g., na usvajanje. 

 

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

razdoblje 2013-2014.g. i 
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- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje  2013.-2014.g. 

 usvojeni „jednoglasno“  sa 9 (devet) glasova.   

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je čestitao i zahvalio načelniku i zamjeniku načelnika na trudu i 

zalaganju da se osiguraju sredstva iz države i iz županije. 

Čestitao je i zahvalio svim vijećnicima na radu i zaželio sretan Božić i Novu godinu. 

 

Vijećnik Perica Minđek je iznio da se načelnik, zamjenik i predsjednik Vijeća mogu za svu 

pomoć obratiti županijskom odboru SDP-a. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećniku Perici Minđek i rekao da su na prvom 

mjestu mještani naše općine, a tek poslije stranke. 

  

 

Sjednica je završila sa radom u 19,35 sati. 

 

      

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


