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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/09-01/04 

Urbroj: 2186/08-09-01/04 

Sveti Ilija, 17.12.2009. 

 

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

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

17.12.2009. sastavljen je 

Z A P I S N I K 

 

sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 17.12.2009. godine u 

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

Početak sjednice u 18,00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Bosilj, Ivan Domislović, Vladimir Ptiček, Tomo Cikač, 

Zdravko Ostroški, Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Zdravko Pačko, Josip Barulek, Perica 

Minđek, Jasna Blagus i Rudolf Makaj 

IZOSTANAK NAJAVIO: -  

IZOSTANAK NIJE NAJAVIO: Ivica Cepanec - priključio se u toku prve točke dnevnog 

reda 

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 i da postoji  kvorum za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

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

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

jednoglasno sa 12 glasova. 

 

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

 

Vijećnik Ivan Domislović je postavio pitanje načelniku oko saniranja ili rušenja dva derutna 

objekta od obitelji Vitez u Svetom Iliji. 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da ako dođe do rušenja tih objekata, Općina će pomoći oko 

rušenja.  

 

Vijećnik Zdravko Pačko  je postavio pitanje - načelniku: 
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 „ Zašto se ne postavi bankomat u Općini Sveti Ilija?“ 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je odgovorio na pitanje: U naselju Beletinec se već pokušalo 

sklopiti ugovor sa Zagrebačkom bakom, za postavljanje bankomata, bez ikakvih troškova, ali 

nismo uspjeli. Ponovno će se pokušati ako će to biti u interesu bilo koje banke. 

Načelnik I. Minđek je odgovorio na pitanje: Općina je poslala zahtjev HPB i Raiffeisen 

banku, ali također nismo uspjeli jer njima nije u interesu banke zbog premalih transakcija. 

 

Vijećnik Rudolf Makaj je postavio pitanje načelniku: 

„U naselju Beletinec izvodila se  rekonstrukcija vodovodne mreže, a zašto tvrtka „Varkom“ 

nije postavila nadzemne hidrante?“ 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio na postavljeno pitanje: „Izgradit će se nadzemni hidranti jer 

su naznačeni u „Varkom - ovoj“  projektnoj dokumentaciji.“ 

 

Vijećnica Jasna Blagus je postavila pitanje načelniku: 

„Zašto nisu i u naselju Tomaševec B. postavljeni nadzemni hidranti kod Jelenskog u 

Zagrebačkoj i u ulici V. Nazora?“ 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio na postavljeno pitanje: „Ne mogu se postavljati hidranti na 

mreže na kojoj je profil cijevi manji od 80 mm.“ 

 

Načelnik je zahvalio našim vijećnicima g. Puškadiji i g. Makaju na podržanoj potpori za izbor 

ravnatelja OŠ Beletinec g. Kraljić Zlatka (jer je politika naše općine, zapošljavanje ljudi iz 

naše općine.) 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je dodao da su vijećnici Puškadija i Makaj glasovali po svojoj 

savjesti i nisu podlegli pritiscima sa strane. 

 

Vijećnik Krunoslav Blaži je iznio da su vijećnici glasali po kvaliteti. 

 

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

izglasavanje.  

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 

01.01.2009. do 31.12.2009. 

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 

2009.g. 

- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne 

djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2009.g. 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Sveti Ilija za 2009.g. 

2. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.g. 

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 

2010.g. 
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- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne 

djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010.g. 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Sveti Ilija za 2010.g. 

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2010.g. 

4. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2010. – 2012.g 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Sveti Ilija za razdoblje 2010. -2012.g. 

5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 

poljoprivrednih  

       rudina 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova. 

 

1. točka 

 
Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2009. do 

31.12.2009. 

1. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2009.g. 

2. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne 

djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2009.g. 

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija 

za 2009.g. 

 

Uvodno izlaganje iznio je načelnik Ivica Minđek. 

Vijećnik R. Makaj  je postavio prvo pitanje: 

„Isplata regresa i božićnice?“ 

 i drugo pitanje: 

„Glava 4. Mjesni odbori- Ostali nespomenuti rashodi za MO Sv. Ilija?“ 

  

Načelnik je odgovorio na prvo pitanje, da je isplata izvršena četvorici zaposlenika, a 

prema Zakonu o porezu na dohodak i to svakom zaposleniku 1.500,00 kn za regres i 

1.000,00 kn božićnice. 

Odgovor na drugo pitanje: „Sav navoz šljunka deponirao se na deponiju u Sv. Iliji, pa smo 

sav rashod knjižili na ostale nespomenute rashode MO Sv. Ilija.“ 

 

Vijećnik K. Blaži je iznio da je taj rashod planiran 10,00 kn po glavi stanovnika svakog 

MO. 

 

Načelnik I. Minđek je iznio da će se ubuduće knjižiti točno koliko se odnosi na koji MO. 

 

Vijećnik R. Makaj je postavio pitanje: „U razdjelu dva, glava 1. Komunalna djelatnost 

kakav je to izdatak za rad kojeg stroja?“ 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio na postavljeno pitanje, da se to radi o sanaciji klizišta u 

Seketinu u ulici V. Nazora i Zavrtnoj ulici, to je rad velikih bagera i buldožera jer tu klize 

kuće. 

 

Sjednici Vijeća priključio se trinaesti vijećnik Ivica Cepanec. 
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Vijećnik I. Cepanec je iznio da naš stroj ne može sanirati takav rajon jer se tu radi oko 300 

m³ zemljišta koje se povlači prema šumi, pa su tu potrebni specijalni strojevi koje općina 

nema. 

    

Pošto nije bilo drugih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog 2. Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009., odluke na usvajanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija 

za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009.,  prihvaćene jednoglasno sa 13 glasova. 
 

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2009.g. 

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

djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2009.g.,  prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova. 

 

- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti 

koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2009.g. 

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

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

2009.g.,  prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova. 

 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 

2009.g. 

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

komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 2009.g.,  prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova. 

 

2. točka 

 

Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.g. 

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 

2010.g. 

- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne 

djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010.g. 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Sveti Ilija za 2010.g. 

 

Uvodno izlaganje iznio je predsjednik Vijeća M. Bosilj, iznio je da je predlagatelj Ured 

načelnika. 

Načelnik I. Minđek je pojasnio prijedlog Proračuna, iznio je da prihodi iznose 4.432.500 kn, a 

rashodi 4.055.820 kn,planira se manjak iz 2009.g. u iznosu od 376.680 koji se  treba pokriti iz 

tekućih prihoda u 2010.g. 

 

Vijećnik K. Blaži je iznio da se ne može uspoređivati proračun iz 2009. i proračun za 2010.g., 

već je trebalo uspoređivati druge Izmjene i dopune sa Proračunom za 2010.g. 

Vijećnik K. Blaži je predložio da bi svi studenti koji su podnijeli zamolbe trebali dobiti 

stipendiju i to bi stajalo općinu godišnje 75.000 kn, a taj novac bi se namaknuo od subvencije 

poljoprivrednicima koji je u 2009.g. iznosio 106.000,00 kn, a u 2010. su ukinute. 

 

Načelnik I. Minđek je iznio da studenti imaju besplatan prijevoz i možda će od slijedeće 

godine biti i besplatno školovanje, a u poljoprivredi neće biti paušalnog subvencioniranja za 

trsove i kukuruz, već samo ciljano, poljoprivrednom gospodarstvu. 
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Vijećnik K. Blaži je postavio pitanje zašto su za 2009.g. tako veliki prihodi od poslova 

vlastite djelatnosti-stroj? 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio da je stroj kupljen za potrebe općine, a tek tada za 

tržište, cijena je formirana da bude pogodna za naše mještane. 

 

 

Vijećnik Z. Ostroški je pojasnio da je stroj intenzivno radio u prvoj polovici godine po svim 

naseljima općine, a u drugoj polovici je više radio na tržištu. Subvencioniranje u poljoprivredi 

je bila pomoć našim ljudima. 

Za stipendije trebalo je izraditi pravilnik gdje se najviše boduje uspješnost i poslije socijalni 

status, natječaj je bio raspisan za pet stipendija i stoga ga  treba ispoštovati. 

Vijećnik Z. Ostroški je naveo da je prije nekoliko godina bilo upućeno ravnateljima škola koji 

je nedostatak kadrova (npr. matematika, strani jezici), ali ravnatelji nisu imali sluha za tu 

problematiku, a za ciljane stipendije smo premala lokalna zajednica. 

 

U raspravu se priključio i Zamjenik načelnika F. Korpar, naveo je da je bila jako slaba 

naplaćenost komunalne naknade u 2001.g. tek oko 28%, a već nakon subvencioniranja 

naplativost je porasla na 50% u ovoj godini je naplativost komunalne naknade oko 90%, a 

stroj rovokopač je kupljen za potrebe općine. 

 

Vijećnik Z. Pačko je pojasnio da je stroj kupljen za potrebe općine i tada je on zarada jer vrši 

poslove za općinu za koje se prije plaćalo raznim izvođačima i to po visokim cijenama. On je 

samo postavio pitanje koja je cijena za naše ljude iz općine, a koja za ljude van naše općine. 

 

Načelnik I. Minđek je odgovorio da je cijena za naše ljude 150,00 kn efikasnog rada, a za 

vanjske također 150,00 kn, ali se naplaćuje od tada kad krene stroj, te da će se od 

01.01.2010.g. povećati cijena rada stroja na 180,00 kn. 

 

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

Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.g.  na usvajanje. 

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

01.01.2010. do 31.12.2010.g., usvojen sa 9 (devet) glasova „za“, 2 (dva) „suzdržana“ i 2 (dva) 

„protiv“. 

 

- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2010.g. 

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

djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2010.g., usvojen sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 (četiri) 

„suzdržana“. 

 

- Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti 

koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010.g. 

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

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

2010.g., usvojen sa 9 (devet) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“ i 1 (jedan) „protiv“. 

 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 

2010.g. 
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Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 2010.g.,  prihvaćen jednoglasno sa 13 (trinaest) 

glasova. 

 

3.točka 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2010.g. 

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik Vijeća M. Bosilj. 

 

Pošto nije bilo nikakvih primjedbi niti pitanja predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog 

Odluke na usvajanje. 

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

Sveti Ilija u 2010.g., usvojena sa 9 (devet) glasova „za“, jedan (1) „suzdržan“ i 3 (tri) glasa 

„protiv“. 

 

4.točka 

 

Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 2010. – 2012.g 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Sveti Ilija za razdoblje 2010. -2012.g. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio da je to sada zakonska obveza od ove godine, a prema 

naputku Ministarstva financija.  

Pošto nije bilo nikakvih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog Projekcije 

na usvajanje. 

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

razdoblje 2010. – 2012.g. usvojena sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 

razdoblje 2010. -2012.g. 

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

komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za razdoblje 2010. – 2012.g.,  usvojen sa 9 

(devet) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“. 

 

5.točka 

 

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih        

rudina 

Uvodno izlaganje iznio je Zamjenik načelnika F. Korpar, te je naveo da je to zakonska 

obveza, te da bi morali zaposliti jednog komunalnog redara, može i nekoliko općina jednog. 

Vijećnik Z. Ostroški je upozorio na tehničku grešku što treba ispraviti umjesto „na svojoj“ 

treba stajati „na 4. sjednici“. 

 

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

Odluke na usvajanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Odluka o agrotehničkim mjerama te 

uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina, usvojena jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova. 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj svima je zaželio sretan i čestit Božić, kao i puno uspjeha u 

Novoj godini. 
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Čestitkama se priključio i Načelnik I. Minđek, te se još i ispričao MO Križanec i obvezao se 

da će se u idućoj godini više raditi u  naselju  Križanec, te je iznio da će se više raditi ukoliko 

neće izostati novčana pomoć od ministarstava i županije, te je naveo da Općina nije u 

nikakvom minusu već imamo samo nepodmirene obveze. 

      

Sjednica je završila sa radom u 19,30 sati. 

 

 

 

                                   Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                      Marin Bosilj 


