
                   

   REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA SVETI ILIJA  
            Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/22-03/05 
URBROJ: 2186/08-03-22-01 
Sveti Ilija, 28.04.2022. godine 
 
 
PREDMET: Izvod iz zapisnika 
 
 

Dana 28.04.2022. godine u 19:00 sati održana je 06. (šesta) sjednica Općinskog vijeća 
Općine Sveti Ilija. Predsjednik Općinskog vijeća Dean Hrastić je nakon prebrojavanja vijećnika 
utvrdio da ima kvorum jer je na sjednici prisustvovalo 9 (devet) članova. 

 
Prisutni vijećnici: Dean Hrastić, Mladen Golubar, Milivoj Ptiček, Sandro Sokol, Siniša 

Šestak, Ljubomir Šaško, Zdravko Ostroški, Borko Mikić, Biserka Sokol. 
 
Izostanak su najavili: Ivica Cepanec  
Izostanak nisu najavili: Andreja Dreven, Ljubomir Borović i Mario Posavec-Lončarić 

  
Ostali prisutni:  

1. Marin Bosilj - načelnik Općine Sveti Ilija, 
2. Ivan Kuharić - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Ilija, 
3. Ivana Košćak – službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti i zapisničar 

 

Za sjednicu je bio predložen sljedeći dnevni red: 
 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika za razdoblje 
srpanj – prosinac 2021. godine 

2. Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice 
područja „Varaždinki bregi“ 

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja 
dimnjačarskih poslova 

4. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Plan i mjerila upisa djece u Dječji vrtić 
“Gumbek” u pedagoškoj godini 2022./2023. 

5. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog 2. dopune Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Gumbek” 

6. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Odluku o načinu utvrđivanja plaća i visini 
koeficijenata za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića “Gumbek” 
  

Dnevni red je usvojen  „jednoglasno“ sa 9 (devet) glasova „ZA“ . 
Glasovanje je obavljeno dizanjem ruku. 



 
 
Ad.1.) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika za razdoblje srpanj – 
prosinac 2021. godine, KLASA: 022-01/22-03/01, URBROJ: 2186-08-03-21-01 usvojen je 
„jednoglasno“ sa 9 (devet) glasova „ZA“.  
 
Ad.2.) Odluka o potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice područja 
„Varaždinki bregi“, KLASA: 334-01/22-01/01, URBROJ: 2186-08-03-21-01 usvojena je 
„jednoglasno“ sa 9 (devet) glasova „ZA“. 
 
Ad.3.) Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih 
poslova, KLASA: 363-01/22-03/01, URBROJ: 2186/08-03-21-01, usvojena je „jednoglasno“ sa 
9 (devet) glasova „ZA“. 
 
Ad.4.) Odluka o prethodnoj suglasnosti na Plan i mjerila upisa djece u Dječji vrtić “Gumbek” u 
pedagoškoj godini 2022./2023., KLASA: 601-01/22-03/03, URBROJ: 2186/08-03-21-01, 
usvojena je „jednoglasno“  sa 9 (devet) glasova „ZA“. 
 
Ad.5.) Odluka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog 2. dopune Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Gumbek”, KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ: 
2186/08-03-21-01, usvojena je „jednoglasno“  sa 9 (devet) glasova „ZA“. 
 
Ad.6.) Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o načinu utvrđivanja plaća i visini 
koeficijenata za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića “Gumbek”, KLASA: 601-01/21-03/06, 
URBROJ: 2186/08-03-21-01, usvojena je „jednoglasno“  sa 9 (devet) glasova „ZA“. 
 
 
Sjednica je završila u 20:10 sati.   
 
 

          

 


