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REPUBLIKA HRVATSKA 
  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI ILIJA 

 

        Općinsko vijeće 

 

Klasa: 021-05/09-01/01 

Urbroj: 2186/08-09-01/01 

Sveti Ilija, 30.06.2009. 

 

 Na temelju članka 91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

(«Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 4/02) na sjednici Općinskog vijeća održanoj 

30.06.2009. sastavljen je 

Z A P I S N I K 

 

sa prve sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija održane 30.06.2009. godine u 

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

 Početak sjednice u 19,30 sati. 

 

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

Cikač, Zdravko Ostroški, Ivica Cepanec, Robert Puškadija, Krunoslav Blaži, Jasna Blagus, 

Zdravko Pačko, Josip Barulek, Perica  

 IZOSTANAK NAJAVIO: - 

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

zamjenik načelnika i Rudolf Makaj 

 

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 Vijeća M. Bosilj je upitao vijećnike da li ima primjedbi na zapisnik sa 

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

sjednice jednoglasno usvojen. 

 

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

 

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

reda i to: 

3. točka Prijedlog izmjene predsjednika Odbora za izbor i imenovanje 

4. Prijedlog za osnivanje Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti 

5. Prijedlog za osnivanje Odbora za društvene djelatnosti 

6. Prijedlog za osnivanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a ostale 

točke dnevnog reda se pomoću za jedno mjesto. 
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Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći  

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva, te verifikacija mandata vijećnika 

2. Svečana prisega člana Općinskog vijeća 

3. Prijedlog Rješenja o izmjeni predsjednika Odbora za izbor i imenovanje 

4. Prijedlog za osnivanje Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti 

5. Prijedlog za osnivanje Odbora za društvene djelatnosti 

6. Prijedlog za osnivanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih      nepogoda 

7. Prijedlog Rješenja Odbora za statut i poslovnik 

8. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

Općine Sveti Ilija 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za međunarodnu 

suradnju 

10. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalnu 

infrastrukturu Općine Sveti Ilija 

11. Prijedlog o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Općine 

Sveti Ilija 

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda Općine Sveti Ilija 

13. Prijedlog Odluke o ovlaštenim potpisnicima za raspolaganje novčanim sredstvima na 

žiro-računu Općine Sveti Ilija 

14. Prijedlog Odluke o naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Ilija 

15. Prijedlog Odluke o naknadi troškova za rad članova Općinskog vijeća Općine Sveti 

Ilija, naknadi predsjedniku Općinskog vijeća, članova radnih tijela 

 

 

 

 

Dnevni red je prihvaćen  sa 10 glasa „za“ i 2 „suzdržana“. 

 

1. točka 

Izvješće Mandatnog povjerenstva, te verifikacija mandata vijećnika 
 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva Robert Puškadija je podnio Izvješće Mandatnog 

povjerenstva. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio predsjedniku Povjerenstva, te je otvorio raspravu 

o podnesenom Izvješću. 

Pošto nije bilo nikakvih primjedbi predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio Izvješće na 

usvajanje. 

 Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je Izvješće Mandatnog povjerenstva 

prihvaćeno jednoglasno. 

 

2. točka 

Svečana prisega člana Općinskog vijeća 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zamolio vijećnika Rudolfa Makaj koji će obnašati dužnost 

vijećnika da ustane i da za njim ponavlja tekst prisege iz Statuta. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je zahvalio vijećniku R. Makaj te ga zamolio da potpiše Prisegu. 
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16. točka 

Prijedlog Rješenja o izmjeni predsjednika Odbora za izbor i imenovanje 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio da se na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a – HSS-a za 

predsjednika Odbora za izbor i imenovanje izabere Vladimir Ptiček. 

Prijedlog je stavio na izjašnjavanje. 

Pošto nije bilo drugih prijedloga, Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je za 

predsjednika Odbora za izbor i imenovanje jednoglasno izabran Vladimir Ptiček. 

 

17. točka 

Prijedlog za osnivanje Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne 

djelatnosti 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je obrazložio da se temeljem čl. 23. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća osniva Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti, koji 

ima u svom sastavu predsjednika i četiri člana, a vodi brigu o gospodarstvu, poljoprivredi i 

komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Ilija. 

Prijedlog je stavio na izjašnjavanje. 

Pošto nije bilo drugih prijedloga, Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je 

jednoglasno osnovan Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti.  

 

18. točka 

Prijedlog za osnivanje Odbora za društvene djelatnosti 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je obrazložio da se temeljem čl. 23. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća osniva Odbor za društvene djelatnosti, koji ima u svom sastavu 

predsjednika i četiri člana, a vodi brigu o društvenim djelatnostima na području Općine Sveti 

Ilija. 

Prijedlog je stavio na izjašnjavanje. 

Pošto nije bilo drugih prijedloga, Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je 

jednoglasno osnovan Odbor za društvene djelatnosti. 

 

 

19. točka 

Prijedlog za osnivanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih      

nepogoda 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je obrazložio da se temeljem čl. 23. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća osniva Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,, koje ima 

u svom sastavu predsjednika i četiri člana, a djelokrug rada mu je procjena šteta od 

elementarnih nepogoda na području Općine Sveti Ilija. 

Prijedlog je stavio na izjašnjavanje. 

Pošto nije bilo drugih prijedloga, Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je osnovano  

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih  nepogoda sa 12 glasova „za“ i jedan 

„suzdržan“. 

 

 

 

20. točka 
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   Prijedlog Rješenja Odbora za statut i poslovnik 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Vladimir Ptiček iznio je prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje  o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik, te predlaže za 

predsjednika Josipa Barulek, a za članove: Tomu Cikač, Zdravka Ostroški, Rudolfa  Makaj i 

Zdravka Pačko. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog na izjašnjavanje.  

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je jednoglasno izabran Odbor za Statut i 

poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija u sastavu: 

Predsjednik- Josip Barulek  

Članovi: Tomo Cikač, Zdravko Ostroški, Rudolf Makaj i Zdravko Pačko. 

 

 

21. točka 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Vladimir Ptiček iznio je prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje  o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun, te predlaže za 

predsjednika Marina Bosilj, a za članove: Krunoslava Blaži, Josipa Barulek, Zdravka Ostroški 

i Vladimira Ptiček. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog na izjašnjavanje.  

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je jednoglasno izabran Odbor za financije i 

proračun Općine Sveti Ilija u sastavu: 

Predsjednik-Marin Bosilj  

Članovi: Krunoslav Blaži, Josip Barulek, Zdravko Ostroški i Vladimir Ptiček. 

 

 

9. točka 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za međunarodnu 

suradnju 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Vladimir Ptiček iznio je prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za međunarodnu suradnju, te 

predlaže za predsjednika Ivana Domislović, a za članove: Roberta Puškadiju, Vladimira 

Ptiček, Pericu Minđek i Jasnu Blagus. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je obrazložio da će u novom Statutu Komisija za međunarodnu 

suradnju biti u djelokrugu Odbora za društvene djelatnosti, pa će se ta Komisija ukinuti. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog na izjašnjavanje.  

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je jednoglasno izabrana Komisija za 

međunarodnu suradnju  Općine Sveti Ilija u sastavu: 

Predsjednik-Ivan Domislović  

Članovi: Robert Puškadija, Vladimir Ptiček, Perica Minđek i Jasna Blagus. 

 

 

 

 

 

 

10. točka 
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Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalnu 

infrastrukturu Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Vladimir Ptiček iznio je prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu 

Općine Sveti Ilija, te  predlaže za predsjednika Zdravka Ostroški, a za članove: Ivana 

Domislović, Josipa Barulek, Marina Bosilj i Zdravka Pačko. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog na izjašnjavanje.  

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je jednoglasno izabran Odbor za gospodarstvo, 

poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu Općine Sveti Ilija  u sastavu: 

Predsjednik-Zdravko Ostroški  

Članovi: Ivan Domislović, Josip Barulek, Marin Bosilj i Zdravko Pačko. 

 

11. točka 

Prijedlog o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti 

Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Vladimir Ptiček iznio je prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Općine 

Sveti Ilija, te predlaže za predsjednika Ivana Domislović, a za članove: : Roberta Puškadiju, 

Vladimira  Ptiček, Pericu Minđek i Jasnu Blagus.. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog na izjašnjavanje.  

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je jednoglasno izabran Odbor za društvene 

djelatnosti Općine Sveti Ilija  u sastavu: 

Predsjednik-Ivan Domislović  

Članovi: Robert Puškadija, Vladimir Ptiček, Perica Minđek i Jasna Blagus. 

 

 

12.točka 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Vladimir Ptiček iznio je prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda Općine Sveti Ilija, te  predlaže za predsjednika Krunoslava Blaži, a za 

članove: Vladimira Ptiček, Roberta Puškadiju,  Josipa Barulek i Tomu Cikač. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prijedlog na izjašnjavanje.  

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je jednoglasno izabrano Povjerenstvo za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Ilija  u sastavu: 

Predsjednik-Krunoslav Blaži  

Članovi: Vladimir Ptiček, Robert Puškadija, Josip Barulek i Tomo Cikač. 

 

13. točka 

Prijedlog Odluke o ovlaštenim potpisnicima za raspolaganje novčanim sredstvima 

na žiro-računu Općine Sveti Ilija 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj iznio je prijedlog Načelnika i Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a da 

se za potpisnike raspolaganja novčanim sredstvima imenuju: načelnik- Ivica Minđek, 

zamjenik načelnika- Franjo Korpar i predsjednik Općinskog vijeća – Marin Bosilj. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio ovu točku na raspravu. 
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Vijećnica Jasna Blagus predlaže u ime Kluba  HNS-a Krunoslava Blaži za još jednog 

potpisnika. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio prvi prijedlog na izjašnjavanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da su za ovlaštene potpisnike za raspolaganje 

novčanim sredstvima na žiro-račun Općine Sveti Ilija izabrani: 

Načelnik-Ivica Minđek, zamjenik načelnika - Franjo Korpar i predsjednik Općinskog vijeća – 

Marin Bosilj sa 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“. 

 

14. točka 

Prijedlog Odluke o naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti 

Ilija 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je iznio prijedlog ove odluke, te je stavio na izjašnjavanje. 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je konstatirao da je naknada za rad načelnika u visini od 

5.750,00 kn bruto mjesečno, a mjesečna naknada za zamjenika načelnika u visini od 5.000,00 

kn bruto, usvojena sa 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“.  

 

15. točka 

Prijedlog Odluke o naknadi troškova za rad članova Općinskog vijeća Općine Sveti 

Ilija, naknadi predsjedniku Općinskog vijeća, članova radnih tijela 

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je obrazložio prijedlog odluke, te je iznio da se briše iz čl. 

1.“zaposlenih djelatnika izvan radnog vremena“, jer su zaposlenici pod ingerencijom 

načelnika općine, te da se članak 2. mijenja „naknada za prisustvovanje članova vijeća 

sjednicama vijeća, utvrđuje se naknada u neto iznosu 200,00 kn, a članovima radnih tijela u 

neto iznosu od 100,00 kn, a prema važećem Pravilniku o porezu na dohodak, po sjednici na 

kojoj su nazočni“, te u članku 3. „naknada za rad predsjedniku Općinskog vijeća utvrđuje se u 

iznosu od 1.000,00 kn neto mjesečno, na naknadu će se uplatiti propisani iznos poreza i 

prireza na dohodak, kao i doprinosi“.  

Predsjednik Vijeća M. Bosilj je stavio ovaj prijedlog odluke na izjašnjavanje. 

Predsjednik Vijeća je konstatirao da je Odluka o naknadi troškova za rad članova Općinskog 

vijeća Općine Sveti Ilija, naknadi predsjedniku Općinskog vijeća, usvojena jednoglasno sa 13 

glasova.  

 

Predsjednik Vijeća M. Bosilj zahvalio je svim vijećnicima na radu i odazivu. 

 

 

Sjednica je završila sa radom u 20,05 sati. 

 

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

     Marin Bosilj 


