
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/11-01/11 

Urbroj: 2186/08-11-01/11 

Sveti Ilija, 15.09.2011. 

 

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

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

15.09.2011. sastavljen je 

 

Z A P I S N I K 

 

sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 15.09.2011.godine u 

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

Početak sjednice u 20,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Bosilj, Ivan Domislović, Vladimir Ptiček, Ivica Cepanec, 

Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Jasna Blagus, Josip Barulek, Perica Minđek, Zdravko 

Pačko, Dean Hrastić, Zdravko Ostroški i Rudolf Makaj 

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 svih 13 vijećnika, te postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

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

usvojen jednoglasno sa 13 glasova. 

 

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

 

Vijećnik Ivica Cepanec uputio je  dva pitanja načelniku Ivici Minđek:  

1. „da li će biti riješena zamolba g. Besak Augusta u svezi navoza šljunka na put kod 

trafostanice lijevo u naselju Seketin?“,  

2. „što je dogovoreno sa ravnateljem ŽUC-a oko odvodnje koja prijeti klizištu u ulici 

Vladimira Nazora u Seketinu?“ 
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Načelnik Ivica Minđek je odgovorio: 

- 1. „da će se riješiti zamolba g. Besak Augusta, a u svezi navoza šljunka“,  

- 2. „ŽUC“ je upoznat sa problematikom klizišta u Seketinu, izaći će se na teren sa 

ravnateljem ŽUC-a.“ 

 

Vijećnica Jasna Blagus je postavila 2 pitanja Načelniku: 

- 1. „kada će se zacjeviti Zagrebačka ulica od V. Nazora do Šenoine ulice u Tomaševcu 

B. (oko 180 m)?“ 

- 2. „kad će biti postavljene nove lampe u Zagrebačkoj ulici i tko određuje na koji stup 

dolazi nova lampa?“ 

 

Zamjenik načelnika Franjo Korpar je odgovorio na prvo pitanje: „u izradi je projekt 

zacjevljenja, realizacija će biti u idućoj godini.“ 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio da će žarulje biti postavljene u kratkom roku, jer je sve 

dogovoreno sa HEP-om, žarulje idu na raskršća, na zavoje, na nepregledne zavoje, a na koje 

stupove će biti postavljene žarulje, određuju načelnik i zamjenik načelnika.“ 

  

Vijećnik Krunoslav Blaži upućuje pitanja načelniku i to: 

1. „da li ima kakvih novosti oko izgradnje škole u Sv. Iliji?“ 

2. „koji se radovi trenutno izvode u općini“ 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio na postavljena pitanja: 

1. „ da trenutno nema nikakvih novosti oko izgradnje škole“. 

2. „u izgradnji je dvorana u Beletincu, izgradnja biljnog proćistača u Sv. Iliji, te radovi u 

dogovoru sa javnim poduzećima HEP-om i Varkom-om.“ 

 

Vijećnik Zdravko Pačko je postavio pitanje načelniku: „što je sa javnom rasvjetom u ulici V. 

Nazora u Križancu?“ 

 

Načelnik Ivica Minđek je odgovorio,  da su gotovi projekti u HEP-u, a realizacija ovisi o 

HEP-u.  

 

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: 

 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011. do 30.06.2011.g  

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2011.g. 
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1. točka 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011. do 30.06.2011.g  

 

 

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

 

Načelnik Ivica Minđek je iznio izvješće oko izvršenja proračuna za prvih šest mjeseci ove 

godine, te je iznio da prihodi iznose 1.421.252,99 kn, rashodi iznose 1.656.173,37 kn iz toga 

proizlazi da je nastao manjak u iznosu od 234.920,38 kn. 

 

Vijećnik K. Blaži se uključio u raspravu i naveo da proračun nije razvojni i da stoga nije 

glasovao za proračun, te neće ni za izvršenje proračuna.  

 

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

Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za 

razdoblje 01.01.2011. do 30.06.2011.g ., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2011. do 30.06.2011.g .,  

usvojen sa 8 (osam) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“ i  2 (dva) „protiv“.  

 

 

2. točka 

     Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2011.g. 
 

 

Načelnik Ivica Minđek iznio je izvješće o radu načelnika za prvih šest mjeseci ove godine: 

- Izgradnja školske dvorane u Beletincu 

- Izgradnja biljnog pročistaća u Svetom Iliji 

- Modernizirana cesta „Beretinščak“ 

- Navoz-deponiranje 1000 t šljunka iz Ljubešćice  

- Otkupljeno zemljište za MO Seketin u Slugovinama 

- Rekonstrukcija električne mreže u Seketinu 

- Izgradnja trafo stanice u Beletincu 

- Zaposleno 8 ljudi iz Zavoda za zapošljavanje u javnim radovima 

- Sanacija klizišta u Zavrtnoj ulici u Seketinu 

- Obavljeni izbori za Mjesne odbore 

- Izrađeni projekti za pješačko-biciklističku stazu u Sv. Iliji 

- Izrađeni projekti za modernizaciju trga u Beletincu – plaćeni 

- U izradi su projekti za IPARD program 

- Donijeto oko 20.-tak odluka (produljenje radnog vremena, malu školu, dječje vrtiće, 

školsku kuhinju, školu plivanja, socijalne pomoći i dr.) 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar se uključio u raspravu i iznio da se ne slaže sa vijećnikom K. 

Blaži da proračun nije razvojni, jer se u općini rade velike investicije i to dvorana u Beletincu 

u iznosu od 5 miljuna kuna, biljni pročistać u iznosu od 1,5 miljun, izvode se sve radnje za 

priključenje u IPARD program, asfaltirala se cesta „Beretinščak“. 
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Načelnik I. Minđek je iznio i da će se izvršiti razmjena odgojiteljica u našem dječjem vrtiću sa 

odgojiteljicama iz Slovačke, to je međunarodni projekt.   

 

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

radu načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2011.g., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01. 

do 30.06.2011.g., usvojeno jednoglasno“ sa 13 (trinaest) glasova.  

 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je vijećnicima na sudjelovanju. 

 

Sjednica je završila sa radom u 20,45 sati. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


