
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    021-05/21-01/6 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-2 
Petrijanec, 24. lipnja 2021. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 2. sjednica Općinskog vijeća za dan 24. lipnja 2021. godine u Velikoj 

dvorani Društvenog doma u Petrijancu, Trg svetog Petra 8, s početkom u 17:00 sati te je 

izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
sa 2. 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 

Ljubek, 5. Ines Krobot, 6. Ivana Dombaj, 7. Miroslav Koprek, 8. Rudolf Potočnjak, 9. Goran 

Kišić, 10. Ines Kurečić, 11. Josip Božić, 12. Gordana Vidović, 13. Vesna Bednjanić 

 

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 13 

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 2. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća od 7. lipnja 2021. 

godine 

2. Odluka o visini naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez 

zasnivanja radnog odnosa 

3. Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

4. Odluka o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i 

kontrole financijske dokumentacije Općine Petrijanec 

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec 



6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2021. godini 

7. Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja 

8. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem 

vrtiću "Bambi" 

9. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

10. Razno 

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

Sa 13 glasova „ZA“ prihvaća se prijedlog dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća od 7. lipnja 2021. 

godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa konstituirajuće 

sjednice te otvara raspravu.  

 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 13 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

od 7. lipnja 2021. godine. 

 

 

 
Točka 2. 

Odluka o visini naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez 

zasnivanja radnog odnosa 

 

Martin Evačić navodi kako načelnik dužnost obnaša volonterski, prema aktima u lokalnoj 

samoupravi, njegova plaća određuje se u visini od 50% načelnika koji dužnost obavlja 

profesionalno. Pripada mu pravo na koeficijent 4,55.  

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 13 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o visini naknade 

za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

 

 

 

 



Točka 3. 

Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić navodi kako visina naknade ostaje ista, 120,00 kuna neto po sjednici. Ukoliko 

bude potrebe će se mijenjati. 

 

Načelnik Željko Posavec prikazuje na projektoru istraživanje u lokalnoj samoupravi o 

naknadama. Navodi kako se naknada isplaćuje na žiro račun, vodi se evidencija o 

nazočnosti na sjednici te se pravo na naknadu ostvaruje ukoliko je vijećnik nazočan na 

sjednici. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 13 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o visini naknade 

članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

 
Točka 4. 

Odluka o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i 

kontrole financijske dokumentacije Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić navodi kako su potpisnici načelnik Željko Posavec, predsjednik Općinskog 

vijeća Martin Evačić, potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Bedenik i članica Općinskog 

vijeća Ines Krobot.  

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako on potpisuje kao naredbodavatelj, jedan od  

navedenih potpisnika potpisuje likvidaturu i kontrolu, a kontrolu može potpisati i pročelnica. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 13 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o određivanju 

odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i kontrole financijske 

dokumentacije Općine Petrijanec. 

 

Točka 5. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić navodi kako se u Povjerenstvo predlažu: Martin Evačić, predsjednik, Zvonko 

Bednik, član i Josip Božić, član. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 



Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 12 

glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANI“ donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec je prihvatilo Odluku o imenovanju Povjerenstva za 

dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec. 

 

Točka 6. 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2021. godini 

 

Martin Evačić navodi kako se priznanja obično dodjeljuje tvrtkama, društvenim 

organizacijama, studentima, učenicima srednjih i osnovnih škola. Zahvalnica će se dodijeliti 

tvrtkama: PRGOMET TRANSPORTI d.o.o., NIKA KONSTRUKCIJE d.o.o., KOLAČIĆ 

SREĆE j.d.o.o., udrugama: LOVAČKO DRUŠTVO "ŠLJUKA", DOBROVOLJNO 

VATROGASNO DRUŠTVO PETRIJANEC, DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 

NOVA VES PETRIJANEČKA I DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRUŽBINEC. 

Pohvalnica Općine Petrijanec će se dodijeliti studentima: Ivani Banfić, Gabrijeli Marić i 

Veroniki Koprek, učenicima srednjih škola: Miji Sambolec, Melani Leskovar, Niki Mihin, 

Loreni Dobranić i učenicima osnovne škole: Danijelu Jurkoviću i Maji Oršoš. 

Zahvalnice Općine Petrijanec i Pohvalnice Općine Petrijanec uručiti će se na svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 28. lipnja. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Matija Košić predlaže da se dodijeli zahvalnica rukovodstvu DVD-a Nova Ves Petrijanečka. 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako bi se time išlo u širinu s obzirom da se samom 
DVD-u ionako dodjeljuje Zahvalnica te se pojedinačno zahvalnice mogu uručiti na sjednici 
DVD-a ukoliko se tako odluči. 
 

Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 13 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o dodjeli javnih 

priznanja Općine Petrijanec u 2021. godini. 

 

 

Točka 7. 

Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako smo Odluku već donijeli međutim Ministarstvo kulture 

i medija nas je obavijestilo da u Odluku za svako dobro treba staviti katastarsku česticu na 

kojoj se nalazi. Tako da ponovno donosimo novu Odluku kojom ranije donesena prestaje 

važiti. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 



Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 13 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o proglašenju 

dobara od lokalnog značaja. 

 
 

Točka 8. 

Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem 

vrtiću "Bambi" 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je podnesen zahtjev od jedne majke. Dijete ima blagi 

poremećaj u ponašanju te mu je potreban asistent kako bi mu se olakšao smještaj u vrtiću. 

Jednog asistenta u vrtiću već imamo za jedno dijete, sad trebamo drugog asistenta za drugo 

dijete u vrtiću. 

 

Martin Evačić otvara raspravu.  

 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 13 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o financiranju 

asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću "Bambi". 

 

 

Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Martin Evačić pita kada će se asfaltirati Strmska cesta, Ulica braće Radića? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako nema informaciju ali će pitati. 

 

Josip Božić čestita načelniku što je izabran za potpredsjednika Županijske skupštine. Pita 

da li postoji mogućnost da se napravi edukacija za predsjednike mjesnih odbora da ih se 

upozna sa vođenjem zapisnika, te njihovim pravima i dužnostima. Također pita za cestu 

dolje kad bude išla? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara u vezi mjesnih odbora da se može napraviti okrugli stol  

i edukacija predsjednika mjesnih odbora. U vezi cesti odgovara kako su imenovali navedenu 

cestu u Zavrtna ulica, sada bi trebalo raspisati natječaj i odabrati izvođača te bi se onda 

asfaltiralo. 

 

Vesna Bednjanić pita za rasvjetu u Radničkoj ulici gdje je dječje igralište, zašto se nije tamo 

postavilo još par rasvjetnih stupova, tamo na oštrom zavoju? 



Načelnik Željko Posavec odgovara kako rekosntrukcija niskonaponske mreže ide u pravilu 

na zahtjev korisnika ili Općine. Kako će se širiti stambena zona tako će se i postaviti ravjeta. 

Možemo poslati upit HEP-u. 

 

Josip Božić pita da li je obitelj čija je kuća stradala u eksploziji podnijela zahtjev za pomoć 

prema Općini? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je zahtjev potpisala gospođa te da joj je Općina 

kao pomoć isplatila 5.000,00 kn temeljem Odluke. Također prikupljen je novac i od mještana 

kao pomoć za obnovu kuće. 

 

 

Točka 10. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić poziva vijećnike na svečanu sjednicu koja će 

se održati u ponedjeljak 28. lipnja 2021. u sportskoj dvorani Osnovne škole Petrijanec s 

početkom u 18:00 sati. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 2. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 17:40 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 konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća od 7. lipnja 2021. godine 
2. Odluka o visini naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez 

zasnivanja radnog odnosa 

3. Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

4. Odluka o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i 

kontrole financijske dokumentacije Općine Petrijanec 

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec 

6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2021. godini 

7. Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja 

8. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem 

vrtiću "Bambi" 


