
REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/10-01/07 

Urbroj: 2186/08-10-01/07 

Sveti Ilija, 08.09.2010. 

 

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

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

08.09.2010. sastavljen je 

Z A P I S N I K 

 

sa sedme sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 08.09.2010. 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, Tomo Cikač, 

Zdravko Ostroški, Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Ivica Cepanec, Josip Barulek, Perica 

Minđek, Jasna Blagus, Zdravko Pačko 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 i da postoji  kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

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

šeste sjednice, pošto primjedbi nije bilo, konstatirao je da je zapisnik sa šeste sjednice usvojen 

jednoglasno sa 13 glasova. 

 

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

 

Vijećnica J. Blagus postavila je pitanje što je riješeno oko postavljanja ogledala u Tomaševcu 

kod križa u ulici V. Nazora? 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da su javni radovi očistili grmlje van ograde obitelji Božić. 

- PZC nema novaca za postavljanje ogledala, a na svim nerazvrstanim cestama je ogledala 

dužna postaviti općina, a lokalnim ŽUC.  
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Vijećnik Z. Pačko upućuje pitanje načelniku da je bilo početkom godine obećano da će se više 

financirati radovi u naselju Križanec, te koliko će se i što raditi u Križancu? 

 

Načelnik I. Minđek je dogovorio da je 11.000,00 kn utrošeno na krpanje Vinogradske ulice, 

javni radovi su postavili ogradu na dječjem igralištu, te da je postavljeno ogledalo o našem 

trošku. 

 

Vijećnik K. Blaži postavio je 2 pitanja načelniku i to: 

1. Na prošloj sjednici je zatražena specifikacija dugovanja općine – zbog čega nije 

proslijeđena? 

2. Na prošloj sjednici je načelnik odgovorio da je dobio odgovor od državnog tajnika da 

smo na 1. mjestu za izgradnju škole, da li ima sad novih informacija oko izgradnje 

škole? 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio 

1. da je specifikacija dugovanja pripremljena, te da će ista biti proslijeđena vijećniku K. 

Blaži 

2. za sada nema drugih informacija oko izgradnje škole 

 

Predsjednik vijeća M. Bosilj je upozorio načelnika da je dužan prema Poslovniku proslijediti 

odgovore na vijećnička pitanja svim vijećnicima.  

  

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

dnevnog reda. 

Vijećnici su prihvatili dopunu dnevnog reda, te je predsjednik Vijeća M. Bosilj stavio dnevni 

red sa dopunom  na izglasavanje.  

 

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 01.01.2010. do 30.06.2010. 

2. Izvješće o radu načelnika od 01.01. do 30.06.2010. 

3. Prijedlog odluke o uvođenju naknade za razvoj 

4. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Sveti Ilija 

5. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Ilija 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova. 

 

1. točka 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do 30.06.2010. 

 

Načelnik I. Minđek obrazložio je prijedlog zaključka polugodišnjeg izvještaja, te je iznio da 

su prihodi ostvareni sa 36 % i iznose 1.592.741 kn, a rashodi 31% i iznose 1.239.259 kn, te je 

za prvo polugodište ostvaren višak prihoda nad rashodima od 353.481 kn. 
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Vijećnik K. Blaži je iznio da će do kraja godine  biti manjak prihoda od 1.000.000 kn, nema 

kapitalnih investicija, zašto općina ne da  izraditi programe koji se financiraju iz stranih 

fondova, apelira da se daju stipendije svim studentima, a iz sredstava koje su ukinute 

poljoprivrednicima u iznosu od 50.000 kn, te je iznio da općina financira „hladni pogon“. 

 

Načelnik I. Minđek je predložio da se pokuša prištedjeti na troškovima prijevoza učenika 

srednjih škola, javnoj rasvjeti, općinskim udrugama, sufinanciraju dječjih vrtića koji su se 

povećali za oko 30%. 

 

Vijećnik K. Blaži je iznio da novci nisu nepotrebno utrošeni, nego se premalo troši na 

investicije. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je upitao što se to misli pod „hladnim pogonom“, te je naveo da 

općina ima zaposlenu samo jednu službenicu,načelnika, zamjenika načelnika, predsjednika 

vijeća, te vijećnike, a da se komunalni djelatnici sami financiraju. 

 

Vijećnik K. Blaži je odgovorio da se pod „hladnim pogonom“ smatra sve što nisu investicije. 

 

Vijećnica J. Blagus je postavila pitanje što je riješeno sa putem „Lagus“ jer su utrošena velika 

sredstva. 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je iznio da se još ništa nije riješilo jer se navedeni problem 

nalazi na sudu. 

 

Vijećnik Z. Ostroški je  iznio da je prvi dio godine uvijek težak, kao i cijela godina, te da je taj 

„hladni pogon“ napravio sve pripreme za investiciju na groblju u Žigrovcu, pješačku stazu u 

Doljanu, Svetom Iliji i Beletincu, te da je drugi dio godine uvijek „prihodovniji“ od prvog, a 

za predpristupne fondove općina nema sredstava za ulaganja, jer se tek kad općina sama 

financira investiciju vrate financijska sredstva općini od predpristupnih fondova. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zamolio sve vijećnike da samostalno ili sa svojim klubovima 

vijećnika predlože i naprave projekte, te dostave Općinskom vijeću. 

 

Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog  Zaključka o 

prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 

01.01.2010. do 30.06.2010., na usvajanje. 

 

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

izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do 30.06.2010., 
prihvaćena sa 8 (osam) glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“. 
 

 

2.točka 

Izvješće o radu načelnika od 01.01. do 30.06.2010. 

 

Načelnik I. Minđek je iznio izvješće o radu od 01.01. do 30.06.2010. 

 

Zamjenik načelnika . Korpar je iznio izvješće o radu „hladnog pogona“ za 7. i 8. mjesec, te je 

naveo  
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- da je općina dobila financijsku pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja za 

izgradnju autoparkirališta na groblju u Žigrovcu u iznosu od 100.000 kn 

- da će Hrvatske vode započeti sa izgradnjom biljnog pročistača koji će Hrv. 

vode financirati sa 80% 

- da će Hrvatske vode u Doljanu zacjeviti 255 m potoka 

- od Ministarstva regionalnog razvoja imamo obećanje da će u 9. mjesecu 

raspisati natječaj za izvođače radova za izgradnju športske dvorane u Beletincu 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je još naveo da je županija dobila decentralizirana sredstva od 

države, koje je trebala rasporediti svim općinama Varaždinske županije, a Općina Sveti Ilija 

nije dobila nikakvu financijsku pomoć od tih decentraliziranih sredstava, iako su i tu sredstva 

od poreznih obveznika naše općine. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je uputio pitanje Klubu vijećnika HNS-a da li imaju saznanja da 

li je kad vijećnik županijske skupštine postavio pitanje na županijskoj skupštini oko izgradnje 

dvorane u Beletincu i škole u Svetom Iliji. 

Vijećnik K. Blaži je odgovorio da li ima u praksi da predsjednik vijeća postavlja pitanje 

vijećniku. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio da nije postavio pitanje vijećniku, već Klubu 

vijećnika HNS-a. 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je iznio da je  općina raspisala natječaj i izabrala izvođača 

radova za investiciju kod groblja u Žigrovcu, investicija stoji 315.000 kn, 100.000 kn je 

općina dobila od Ministarstva regionalnog razvoja. 

 

Vijećnik Z. Pačko je iznio da je saborski zastupnik g. Kurečić obećao još prije 5 godina da će 

država izgraditi školu u Svetom Iliji besplatno. 

 

Načelnik I. Minđek je predložio da vijećnik K. Blaži bude predstavnik općine u suradnji sa 

županijom. 

 

Vijećnik Z. Ostroški je iznio da je škola u vlasništvu županije, te je županija dužna skrbiti o 

školama. 

 

Zamjenik načelnika F. Korpar je iznio podatke oko dobivanja pomoći iz predpristupnih 

fondova gdje općina mora sama financirati projekte, a te nakon 2 godine tražiti povrat 

sredstava od fondova. 

 

Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog Izvješća o radu 

načelnika od 01.01. do 30.06.2010., na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvješće o radu načelnika od 01.01. do 

30.06.2010., prihvaćeno sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržanih“. 
 

3. točka 

Prijedlog odluke o uvođenju naknade za razvoj 

Zamjenik načelnika F. Korpar je iznio uvodno izlaganje, te je naveo da cijena ostaje ista, a 

samo je promijenjen omjer financiranja, te da ovu odluku moraju donijeti sve općine.. 
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Vijećnik Z. Pačko je naveo da se ova odluka odnosi na cijelu državu te da će se mijenjati 

cijena vode. 

 

Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog odluke o 

uvođenju naknade za razvoj, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je odluka o uvođenju naknade za razvoj, 
prihvaćena sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“. 

 

4. točka 

Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Sveti Ilija 

Načelnik I. Minđek je iznio uvodno izlaganje, pojasnio je da se na području općine nalazi 

jedan dječji vrtić u kojem je 30-tero djece, a van naše općine još oko 50 djece. 

 

Vijećnik I. Domislović je iznio da nije u interesu županije da dobije što više vrtića, već sami 

moramo izraditi analizu iz koje će biti vidljivo koliko je opravdano izgradnja novog vrtića, pa 

ako se izgradi nova škola biti će dovoljno slobodnog prostora u staroj školi. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zadužuje „hladni pogon“ za izradu analize za potrebom 

izgradnje novog vrtića. 

 

Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog Plana mreže 

dječjih vrtića na području Općine Sveti Ilija, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine 

Sveti Ilija,  prihvaćen sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“. 

 

5. točka 

Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Ilija 

 
Zamjenik načelnika F. Korpar je iznio uvodno izlaganje u kojem navodi da je svaka općina dužna 

izraditi Plan, te da smo od Ministarstva poljoprivrede dobili suglasnost, stoga smo dužni donijeti 

početnu zakupninu i rok trajanja zakupa. Predlaže da trajanje zakupa bude 5 godina. 

 

Predsjednik  Vijeća M. Bosilj je predložio da početna cijena zakupa bude 250,00 kn po hektru za 

svaku godinu, a trajanje zakupa 5 godina. 

 

Pošto više nije bilo pitanja niti prijedloga,  predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog 

odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Sveti Ilija, na usvajanje. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je odluka o raspisivanju javnog natječaja za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti 

Ilija,  prihvaćena sa  10 (deset) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećnicima na sudjelovanju. 

      

Sjednica je završila sa radom u 21,35 sati. 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


