
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    021-05/21-01/6 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-7 
Petrijanec, 2. rujna 2021. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 4. sjednica Općinskog vijeća za dan 2. rujna 2021. godine u Velikoj 

dvorani Društvenog doma u Petrijancu, Trg svetog Petra 8, s početkom u 19:00 sati te je 

izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
sa 4. 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. 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 

 

Ostali nazočni: Roman Strelec, Zdravko Mikulek 

 

 
 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 4. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća od 14. srpnja 2021. godine 

2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 



3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 

01.01.2021. do 30.06.2021. 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje 

od 01.01.2021. do 30.06.2021. 

5. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

6. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja 

grada Varaždin 

7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

9. 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 3. sjednice Općinskog vijeća od 14. srpnja 2021. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 3. sjednice te 

otvara raspravu.  

 

Josip Božić navodi kako je u njegovom pitanju vezano za Orač gdje se navodi ovako „Josip 

Božić navodi kako bi dobra ideja bila da se manje ulaže u infrastrukturu a više u znanje 

djece“, tu je sad ispalo kao da bi trebalo mijenjati trenere koji su postojeći, te navodi kako je 

pod tom kvalitetom mislio da ih se pošalje na edukaciju, kako bi to kvalitetnije odradili, da se 

sad ne bi mislilo da bi se željeli mijenjati treneri. 

 

Martin Evačić navodi kako će se njegove riječi zabilježiti u ovom zapisniku. 

 

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

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 14. srpnja 

2021. godine. 

 

 
Točka 2. 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako sukladno Statutu dva puta godišnje općinski načelnik 

podnosi izvješće o svom radu. Navodi na koje se natječaje prijavljivalo: nerazvrstane ceste u 

Novoj Vesi Petrijanečkoj na Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 



imovine - projekt nije odobren. Odobrena je nabavka komunalne opreme iz Fonda za zaštitu 

okoliša gdje se pokušalo nastaviti sa kantama za plastiku, veliki problemi su sa prikupljanjem 

tekstila. Kontejneri za staru odjeću postavili bi se na javna mjesta. Tekstil se otkupljuje prema 

Zakonu o održivom gospodarenju otpadom samo suhi. Postavile bi se tri kante za papir, 

plastiku i staklo u parkove. 

Prijavljeno je parterno uređenje dvorišta zdravstvene ambulante, da bi se napravio rotacijski 

parking jer postoji mogućnost da se prema Pravilniku o jednostavnim građevinama ishode 

samo uvjeti, a ne treba građevinska dozvola. Bio bi klasični ulaz u zdravstvenu ambulantu i 

parking možda kasnije za pastoralni centar. Odobreno je 75.000,00 kn iako očekujemo da će 

se dobiti još neka sredstva. Prijavljivalo se Udrugu umirovljenika. Za Energetsku obnovu 

zgrade "Stare škole" raspisala se javna nabava, cijene su otišle gore, ponuda je bila na 6 

milijuna kuna, nabava je poništena sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Pri kraju je projekt 

Aglomeracije. Izvođač je zatražio da se napravi aneks ugovora sa izvođačem Varkomom. 

Završena je rekonstrukcija Trga sv. Petra i Pavla, prva faza, čeka se tehnički pregled. 

Napravljen je projekt WiFi4EU. Održana je izobrazba pesticida, donijete su 2. izmjene 

prostornog plana. Problem je u povratu poreza, koji je narastao. Nacionalna razvojna 

strategija je donijeta, nema još informacija kako će izgledati novi projekti, natječaji. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Goran Kišić navodi kako ga zanima za one kante za tekstil, da li je to veća zapremnina. 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako je 2,5 kubika zapremnine, ukupne mase 150 kg. 
 
Vesna Bednjanić pita da li bude cijena odvoza smeća veća zbog komposta. 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako će se cijena zadržati na ovoj razini na kojoj je. 
 

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 Polugodišnje izvješće o 

radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2021. godine i Odluku o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog 

načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 

 

Točka 3. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 

01.01.2021. do 30.06.2021. 

 

Martin Evačić navodi kako je jučer održana sjednica Odbora za financije i proračun, članovi 

su prihvatili Polugodišnji izvještaj. 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 



Načelnik Željko Posavec navodi kako su prihodi skoro na razini prethodne godine. Pali su 

porezni prihodi, porasle su pomoći iz inozemstva i iz drugih proračuna. Rashodi su za ceste, 

građevinske objekte. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Goran Kišić pita što je sa kupljenom građevinom u Strmcu Podravskom. 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako nije napravljena nikakva projektna dokumentacija. 
 
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 Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. 

 

Točka 4. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje 

od 01.01.2021. do 30.06.2021. 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je u Polugodišnjem izvještaju sve podijeljeno po 

kontima, sve što je napravljeno reklo se u izvješću načelnika. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Vesna Bednjanić navodi kako bi samo pitala, ovi kapitalni projekti koji jesu rashod 
dugotrajne imovine da se pojasni koji su to i da li se sljedeći put može napisati izvore 
financiranja. 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako bi trebalo malo proučiti Zakon o proračunu pa bi 
se lakše razumjelo. Dakle radi se o cestama koje su asfaltirane, odvojak Zelendvorske ulice 
u Petrijancu, nabava komunikacijske opreme WiFi4EU. Radi se o građevinskim objektima 
koji su izgrađeni, dom Strmec Podravski. 
 
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 Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2021. do 

30.06.2021. 

 

 

Točka 5. 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Ankici Košić. 



Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ankica Košić navodi kako se na temelju novog 

Statuta Općine Petrijanec donosi novi Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

Javno savjetovanje je bilo provedeno te je trajalo od 20. srpnja do 19. kolovoza 2021. 

Tijekom internetske rasprave nije pristiglo niti jedno mišljenje i prijedlog. Jučer je bila održana 

sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove na kojoj su prisustvovale 

članice Odbora te su dale pozitivno mišljenje. 

U Poslovniku se mijenja članak 3. koji glasi kako konstituirajuću sjednicu saziva pročelnik ili 

službenik kojeg on ovlasti. Na nekoliko mjesta u Poslovniku maknule su se riječi zamjenik 

načelnika jer prema novim izmjenama Zakona ne bira se zamjenik načelnika u općinama 

koje nemaju 10.000 stanovnika. Dodan je novi članak 71.a koji počinje sa: "U slučaju 

nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 

moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, 

život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja 

posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim 

putem." Dano je više mogućnosti izjašnjavanja na takvim sjednicama, elektroničkim putem ili 

video konferencijom ukoliko postoji mogućnost za to. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Vesna Bednjanić pita da da li bi se mogli dobivati materijali za sjednicu elektroničkim putem, 

umjesto u fizičkom obliku. 

 

Pročelnica Ankica Košić odgovara ukoliko je sazvana redovna sjednica materijali se 

dobivaju u pisanom obliku, ukoliko se sjednica sazove elektronski tada se materijali dobivaju 

elektroničkim putem. 

 

Vesna Bednjanić pita da li se to može promjeniti. 

 

Martin Evačić navodi ukoliko vijećnik želi može podnijeti pisani zahtjev te ga potpisom mora 
podržati jedna trećina vijećnika kako bi se moglo raspravljati o tome. 
 
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 Poslovnik o radu 

Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

 

Točka 6. 

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja 

grada Varaždin 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je od Grada Varaždin dobivena odluka koju bi trebalo 

donijeti na Općinskom vijeću. Tu bi trebali biti uključeni Novi Marof, Varaždinske Toplice, 

Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec 



Bartolovečki, Vidovec, Vinica, Visoko i naravno Grad Varaždin koji je nositelj toga. Radi se o 

integriranim ulaganjima kojih će biti nositelj Grad Varaždin i povlačiti će sredstva iz 

Operativnog programa koherentnost i kohezija. Grad Varaždin će povući određenu svotu 

sredstava koju će moći dijeliti na sve te općine i gradove koji se uključe. 

 

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 davanju 

pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždin. 

 

 
Točka 7. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je u razgovoru sa Gruntovnicom bio jedan zahtjev za 

ukidanje statusa javnog dobra. Radi se o čestici - cesta k.č.br. 1272/5 površine 112 m2, 

upisana u z.k.ul. 1/A, k.o. Petrijanec, obzirom da je trajno prestala potreba korištenja tog 

dijela ceste. Vlasnik parcele na čijem se dijelu nalazi ne može napraviti legalizaciju jer je taj 

dio upisan pod javno dobro. Općina bi trebala donijeti tu Odluku kako bi Zemljišnoknjižni 

odjel Varaždin, na nekretnini iz članka 1. Odluke mogao izvršit brisanje statusa javnog dobra 

- cesta uz istovremeni upis uknjižbe prava vlasništva na ime i u korist Općine Petrijanec. 

Općina bi tada dalje mogla rješavati status. 

 

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 ukidanju statusa 

javnog dobra. 

 

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara Matiji Košiću na pitanje sa 3. sjednice  u vezi ulaganja u 

kulturni centar Zelendvor, te mu navodi da će mu prilog u vezi te točke biti poslan preko e-

maila. 

 

Načelnik Željko Posavec je ukratko predstavio izvješće u vezi nogometa a o čemu se 

raspravljalo na prethodnoj sjednici Vijeća. 



Načelnik Željko Posavec također je dao odgovor Josipu Božiću u vezi upravljačke strukture 

PRIRODA d.o.o. 

 

Načelnik Željko Posavec dao je odgovore NS-REFORMISTI općinskoj vijećnici Vesni 

Bednjanić pismenim putem na sva 4 dopisa koja su bila dostavljena u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Petrijanec dana 02.07.2021. godine. Odgovore je službeno zaprimila na samoj 

4. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec, gdje je potvrdila preuzimanje svojim potpisom 

na svakom dopisu zasebno. Odgovore na sva 4 dopisa također je pročitao općinskoj vijećnici  

Vesni Bednjanić te svim vijećnicima na sjednici. Dopisi su se odnosili na korištenje prostora 

za potrebe političke stranke REFORMISTI, dopis vezan za javni put, dopis u vezi 

Odmarališta Selce i dopis u vezi troškova izbora. 

 

Točka 9. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 4. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 20:08 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 3. sjednice Općinskog vijeća od 14. srpnja 2021. godine 
2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 

01.01.2021. do 30.06.2021. 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje 

od 01.01.2021. do 30.06.2021. 

5. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

6. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja 

grada Varaždin 

7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 

 


