
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    024-01/22-01/1 
URBROJ: 2186-6-01/1-22-8 
Petrijanec, 24. ožujka 2022. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 10. sjednica Općinskog vijeća za dan 24. ožujka 2022. godine u 

dvorani Društvenog doma u Majerju, Stjepana Radića 113, s početkom u 19:00 sati te je 

izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Nazočni vijećnici: 1. Martin Evačić, predsjednik Općinskog vijeća 2. Zvonko Bedenik, 

potpredsjednik Općinskog vijeća, 3. Matija Košić, potpredsjednik Općinskog vijeća, 4. Diana 

Kovačić, 5. Ines Krobot, 6. Rudolf Potočnjak, 7. Goran Kišić 8. Ines Kurečić, 9. Gordana 

Vidović, 10. Vesna Bednjanić  

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Ivana Dombaj, Miroslav Koprek, Josip Božić 

 

Sjednici su nazočni: Željko Posavec, općinski načelnik, Ankica Košić, pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela 

 

 

 
 UTVRĐIVANJE KVORUMA I IMENOVANJE ZAPISNIČARA 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić utvrđuje kvorum i konstatira da je prisutno 10 

vijećnika od ukupno 13 vijećnika te utvrđuje kako je za pravovaljano donošenje odluka 

potrebna natpolovična većina (7 članova). 

Zapisnik piše  Ankica Košić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Martin Evačić prelazi na USVAJANJE DNEVNOG REDA. 

 

Uz poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća od 31. siječnja 2022. godine 

2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara 

u Novoj Vesi Petrijanečkoj 

3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves 

Petrijanečka 



4. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec 

5. Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec 

u 2022. godini 

6. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Petrijanec za 2022. godinu 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

8. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u 

području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2021. godini 

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine 

Petrijanec u 2021. godini 

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. 

godinu 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec 

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Petrijanec 

13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

14. Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva 

Priroda d.o.o. 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 

izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

 

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA 

 

15. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora 

„Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220 

16. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju 

Društvenog doma u Strmcu Podravskom 

17. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

18. Razno 

 
Martin Evačić, predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na usvajanje. 

Sa 10 glasova „ZA“ prihvaća se prijedlog dnevnog reda i prijedlog izmjene i dopune 

dnevnog reda. 

 

 

 



Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća od 31. siječnja 2022. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 9. sjednice te 

otvara raspravu.  

 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 31. siječnja 

2022. godine. 

 

 
Točka 2. 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara u 

Novoj Vesi Petrijanečkoj 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako su 1.4.2021. donijete izmjene Prostornog plana. 

Tada su se označile četiri lokacije za urbanistički plan uređenja UPU. Radi se o području iza 

nogometnog kluba gdje je formirano osam gradilišta za sada. UPU nam treba da formiramo 

ulice, eventualno trg. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o izradi 

Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara u Novoj Vesi 

Petrijanečkoj. 

 

 

Točka 3. 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves 

Petrijanečka 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je Odluka vezana uz Ulicu Hinka Krizmana, isto se 

radi o tome da se formiraju ulice i građevinska područja, tamo bi trebalo biti između 70 i 90 

gradilišta. Jedan dio je već provedena aglomeracija i povučena je kanalizacija. Nakon 

donošenja Odluke, slijede sljedeće faze i javna rasprava. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 



Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o izradi 

Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves Petrijanečka. 

 

Točka 4. 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je prvo bila imenovana Radna skupina Odlukom 

načelnika, dobro se surađivalo sa vatrogascima. U procjeni rizika su navedene sve 

katastrofe koje bi se mogle događati. Civilna zaštita dobro je organizirana sa vatrogascima. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o donošenju 

Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec i Procjenu rizika od velikih 

nesreća za Općinu Petrijanec. 

 

 

Točka 5. 

Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec 

u 2022. godini 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se u Osnovnoj školi Petrijanec provodi produženi 

boravak već četvrtu godinu. Zaposlene su dvije učiteljice na puno radno vrijeme i jedna 

učiteljica je zaposlena na pola radnog vremena. Roditelji podmiruju 350,00 kn, Varaždinska 

županija podmiruje 100,00 kn. Općina mjesečno za to izdvaja oko 22.000,00 kn. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o provedbi 

programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec u 2022. godini. 

 

 

 



Točka 6. 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Godišnji provedbeni plan donosi temeljem Zakona 

o zaštiti od požara. Surađuje se sa vatrogascima, vatrogasnom zajednicom, DVD-ima. Tu su 

propisane aktivnosti koje bi se trebale odraditi. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Godišnji provedbeni plan 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2022. godinu. 

 

Točka 7. 

Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi koliko je bilo intervencija požara na području općine. 

Organiziraju se javne vatrogasne vježbe. Surađuje se sa svim DVD-ima, Gradskim društvom 

Crvenog križa i HGSS-om. U 2021. godini za vatrogastvo je izdvojeno 277.161,92 kn. Uskoro 

će biti sastanak za nabavku novog vozila DVD-a Petrijanec. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Izvješće o stanju zaštite 

od požara za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu i Zaključak o usvajanju 

Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 

 

Točka 8. 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u 

području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 



Načelnik Željko Posavec navodi kako u 2021. godini nisu bile proglašene prirodne 

nepogode. Osim vatrogasne zajednice, financira se i HGSS, GDCK. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Izvješće o izvršenju Plana 

djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu i 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u 

području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. 

 

 

Točka 9. 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2021. godini 

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine 

Petrijanec u 2021. godini 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je Odluka o agrotehničkim mjerama donijeta 2020. 

godine, te se na temelju Odluke daje Izvješće. Bila su tri usmena upozorenja prošle godine. 

Nije bilo velikih problema sa neodržavanjem poljoprivrednog zemljišta. Putem oglasnih ploča, 

internetskih stranica se pozivalo na poštivanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Izvješće o primjeni 

agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2021. godini i Zaključak o 

usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 

2021. godini. 

 

Točka 10. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. 

godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se na temelju Plana gospodarenja otpadom donosi 

izvješće za 2021. godinu. Lokacije odbačenog otpada su uvijek iste, Vinička cesta, Gaj, 



Ovčarnica i Donje Vratno - dio. Lokacija Donje Vratno - dio i neke druge lokacije su 

prijavljene na Fond za zaštitu okoliša da se očiste. Svaki mjesec se objavljuju podaci za 

mobilno reciklažno dvorište i prima se glomazni otpad na području Općine Petrijanec. 

Poticajna naknada za smanjenje otpada je velika. Održane su informativne radionice. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine za 

područje Općine Petrijanec za 2021. godinu i Zaključak o usvajanju Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. 

godine za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 

Točka 11. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Odluka mijenja jer se u članak 3. dodaje stavak 3.  

koji glasi „Odlukom o komunalnom redu mora se osigurati mogućnost korištenja površina 

javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.“ 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec. 

 

 

Točka 12. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Odlukom mijenja članak 6. jer se trgovačkom 

društvu Priroda d.o.o. osim povjeravanja komunalnih djelatnosti: 1. održavanje nerazvrstanih 

cesta 2. održavanje javnih zelenih površina 3. održavanje groblja 4. održavanje čistoće javnih 

površina dodaje i točka 5. usluga ukopa pokojnika. 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
 



Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Petrijanec. 

 

 

Točka 13. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se ovom Odlukom daje suglasnost na Opće uvjete 

isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova Dimnjačarstvu Valjak d.o.o. 

koji obavlja dimnjačarske poslove na području općine Petrijanec na temelju ugovora o 

koncesiji. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o davanju 

prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova i Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova. 

 

 

Točka 14. 

Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva 

Priroda d.o.o. 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 

izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

 

Martin Evačić daje riječ direktoru Prirode d.o.o. Denisu Šinceku. 

 

Denis Šincek čita izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o., o obavljanju djelatnosti, 

podatke o prihodima i rashodima za 2021. godinu, podatke o ukupnom broju korisnika 

groblja, prihodima od grobne naknade. U izvješću se navodi i usporedba cijena sa drugim 

komunalnim poduzećima. Navodi kako su u 2021. godini bila zaposlena četiri radnika. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Zvonko Bedenik pita da li je broj zaposlenika u Prirodi d.o.o. dovoljan s obzirom na posao ili 
ima potrebe za povećanjem. 
 
Denis Šincek odgovara kako je plan u 2022. godini zaposliti barem još jednog radnika. 



Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Izvješće trgovačkog 

društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 

izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

 

 

Točka 15. 

Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora 

„Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je takva Odluka bila na prošloj sjednici Vijeća. 

Zaprimljena je bila jedna ponuda nakon raspisivanja natječaja, međutim ponuditelj je imao 

porezni dug te se donijela odluka o poništenju natječaja. Kako bi se ponovo raspisao natječaj 

potrebno je donijeti Odluku. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o raspisivanju 

natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora „Poslovna zgrada Ulica 

Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220. 

 

Točka 16. 

Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju 

Društvenog doma u Strmcu Podravskom 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako trgovina koja je imalu tu poslovni prostor više neće 

raditi. Kvadratura površine je 99,70 m2. Po donošenju i stupanju na snagu Odluke raspisati 

će se natječaj kako poslovni prostor ne bi bio prazan. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o raspisivanju 

natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju Društvenog doma u 

Strmcu Podravskom. 



Točka 17. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Rudolf Potočnjak navodi kako je došla do njega informacija da se mljekari pripremaju za 

neki prosvjed, da su od Općine tražili neku pomoć, pa moli za pojašnjenje, koja prava oni 

žele ostvariti. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako su pregovarali dva puta, bilo je prisutno devet 

mljekara, razgovaralo se o cijeni mlijeka, pokušavalo se dogovoriti da subvencija ide po litri 

mlijeka. Trenutno se na to ne može ići jer su preveliki iznosi. Postavlja se pitanje što s 

ratarima kojih je isto puno. Na području Općine registrirano je preko 500 OPG-ova. Treba se 

smisliti program da ne dođe do dvostrukog financiranja. Trebale bi biti de minimis potpore. 

 

Martin Evačić navodi kako smatra da prije 2023. godine to nije moguće. 

 

 

Točka 18. 

Razno 

 

Martin Evačić navodi u vezi tvrtke Fanon d.o.o., da moli da se za iduću sjednicu pripremi 

Odluka kakva se već donosila gdje bi se tražilo da načelnik pokrene inspekcijski nadzor nad 

tvrtkom, zbog pobune susjeda i cijele situacije. 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 10. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 19:46 sati. 

 

Zapisnik se usvaja na ____sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec ______________. 

 

 

Zapisničarka:         Predsjednik Općinskog vijeća 

Ankica Košić                         mr. sc. Martin Evačić, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOZI: 
1. Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća od 31. siječnja 2022. godine 
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara 

u Novoj Vesi Petrijanečkoj 

3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves 

Petrijanečka 

4. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec 

5. Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec 

u 2022. godini 

6. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Petrijanec za 2022. godinu 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

8. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u 

području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2021. godini 

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine 

Petrijanec u 2021. godini 

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. 

godinu 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec 

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Petrijanec 

13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

14. Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva 

Priroda d.o.o. 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 

izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

15. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora 

„Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220 

16. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju 

Društvenog doma u Strmcu Podravskom 

 


