
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    021-05/21-01/6 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-9 
Petrijanec, 12. studenoga 2021. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 5. sjednica Općinskog vijeća za dan 12. studenoga 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 5. 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 

 

 

 
 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 5. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća od 2. rujna 2021. godine 

2. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 

3. I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu i 

projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu 

4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 



5. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

6. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

7. Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno 

ustanovljenje lovišta na području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. 

travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine 

Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na 

području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 

2030. godine 

8. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Petrijanec 

9. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

10. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 

2022. godinu 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2022. godinu 

11. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za 

Općinu Petrijanec i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec 

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Petrijanec 

Plan zaštite od požara za Općinu Petrijanec 

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2021. godinu 

13. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 100/31 k.o. Majerje 

14. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

15. 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 4. sjednice Općinskog vijeća od 2. rujna 2021. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 4. 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 2. rujna 

2021. godine. 

 

 
Točka 2. 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 



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

izmjene su usvojene.  

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je provedena javna nabava za kulturno dobro Stara 

škola, ponuda je bila veća u odnosu na planirane troškove te je poništena nabava, 

provedena je nova javna nabava, javila su se tri ponuđača, od kojih je jedna ponuda 

prihvatljiva. Provedena je javna nabava za rekonstrukciju i modernizaciju, proširenje ulice 

Hinka Krizmana u Novoj Vesi. Javila su se dva ponuđača, 319.000,00 kuna bila je ponuda 

bez PDV-a. Investicija obnove Vatrogasnog doma u Novoj Vesi, odnosno projekt je završio. 

Stigla je odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za uređenje dijela dvorišta 

zdravstvene ambulante, odobreno je 75.000,00 kuna, dio te faze je stavljen u proračun. 

Napravljen je projekt za rotacijski parking oko zdravstvene ambulante. Završen je Društveni 

dom u Strmcu Podravskom. 

Načelnik Željko Posavec daje Josipu Božiću u pisanom obliku obrazloženje za pitanje cijevi 

od prošle sjednice u vezi Društvenog doma. 

Porezni prihodi su pali. Otvorio se natječaj MUP-a vezano uz opasna područja na cestama, 

prijavljena je županijska cesta 2021 Ulica Florijana Bobića, oborinska odvodnja i nogostup. 

Vrijednost projekta je 2,7 milijuna kuna bez PDV-a, maksimalno je moguće dobiti 700.000,00 

kuna. Slijedi druga faza nogostupa u Družbincu. 

Povećavaju se sredstva za udruge, sport za 50.000,00 kuna. 

Sve izmjene i dopune programa u idućim točkama vezane su uz ove izmjene i dopune 

proračuna. 

 

Martin Evačić navodi kako je načelnik obrazložio izmjene i dopune proračuna, ujedno se i 

dotakao izmjena i dopuna svih programa razvojnih, javnih potreba, građenja komunalne 

infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, te predlaže da se samo glasa za 

sljedeće točke ukoliko se  usvoje 1. izmjene i dopune proračuna. 

 
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 1. izmjene i dopune 

Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 

 

 

Točka 3. 

I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu i projekcije 

razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu 

 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 



Načelnik Željko Posavec navodi kako je obrazloženo sve kod obrazloženja 1. izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu, ukoliko netko ima pitanje neka pita. 

 

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 I. izmjene i dopune 

Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu i projekcije razvojnih programa 

Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu. 

 

 

Točka 4. 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je obrazloženo sve kod obrazloženja 1. izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu, ukoliko netko ima pitanje neka pita. 

 

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 I. izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2021. 

godinu. 

 

 

Točka 5. 

I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je obrazloženo sve kod obrazloženja 1. izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu, ukoliko netko ima pitanje neka pita. 

 

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 I. izmjene i dopune 

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. 

godinu. 

 

 

Točka 6. 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je obrazloženo sve kod obrazloženja 1. izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu, ukoliko netko ima pitanje neka pita. 

 

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 I. izmjene i dopune 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 

2021. godinu. 

 

 

 
Točka 7. 

Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno 

ustanovljenje lovišta na području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. 

travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine 

Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na 

području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 

2030. godine 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se 2019. godine počelo raditi na Programu zaštite 

divljači. Za program je trebala suglasnost Ministarstva poljoprivrede i suglasnost Ministarstva 

gospodarstva i održivog razvoja. Radio se popis divljači zajedno sa lovačkim društvima. 

Problemi su bili sa vranama. Program zaštite divljači donosi se za razdoblje od deset godina. 

 

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 donošenju 

Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na 

području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 

2030. godine i Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno 

ustanovljenje lovišta na području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. 

travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine. 

 

Točka 8. 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je jedan vrtić na području Općine, ima šest odgojnih 

skupina, vrtić nema popodnevnu smjenu. Mijenja se članak 5. te se dodaje mogućnost da se 

sufinancira vrtić na drugom području izvan Općine roditeljima koji imaju opravdani razlog kao 

što je smjenski rad roditelja i sl. Odluku o sufinanciranju donosi općinski načelnik. 

 
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 Plan mreže dječjih vrtića 

na području Općine Petrijanec. 

 

Točka 9. 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda treba 

donijeti do 30. studenog za iduću godinu. Prirodnih nepogoda na području Općine ove 

godine nije bilo. Bile su dvije prijave kada je bio potres iz romskog naselja, međutim 

elaboratom je utvrđeno da nije bilo to od potresa. 

 

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 donošenju 

Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu i 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 



Točka 10. 

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 

2022. godinu 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Planom upravljanja imovinom može vidjeti planira 

li se prodaja ili kupnja nekretina. Navedeni su nadzorni odbori trgovačkih društava koje se u 

suvlasništvu Općine. 

 

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 donošenju 

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2022. godinu i Plan 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2022. godinu. 

 

Točka 11. 

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za 

Općinu Petrijanec i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec 

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Petrijanec 

Plan zaštite od požara za Općinu Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je sa Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije i Planom zaštite od požara upoznata i Vatrogasna zajednica općine Petrijanec. 

Zahvaljuje DVD-ima na popisanoj imovini. Stara Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 

požara donijeti su 2015. godine te su prestali važiti.  

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Varaždin, Služba inspekcijskih poslova Varaždin dalo je pozitivno mišljenje na Procjenu 

izrađenu od strane Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR, Zagrebačka 71, 

Varaždin.   

 

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 donošenju 

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Petrijanec i Plana 

zaštite od požara za Općinu Petrijanec, Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije za Općinu Petrijanec i Plan zaštite od požara za Općinu Petrijanec. 



Točka 12. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je potrebno donijeti novu Odluku jer je novi saziv 

Općinskog vijeća. Odluka se donosi za razdoblje od 7.6.2021. do 31.12.2021. godine. 

Odluka će se dostaviti političkim strankama. 

 

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 raspoređivanju 

sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 
 

Točka 13. 

Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 100/31 k.o. Majerje 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se radi o zemljištu kod spoja ceste sa šudranom. 

Vlasnik je Hrešć Stanislav. Čestica je prvo bila u građevinskoj zoni, nakon toga proglašena je 

kao zeleni pojas. Biti će spojene tri čestice i moći će se planirati i projektirati ubuduće što 

bude trebalo. Provedena je cesta od nogometnog kluba do Ulice Matije Gupca. Moći će se 

otvarati građevinske zone. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Vesna Bednjanić pita da li je došlo do zabune? Prema izvatku kojeg je izvadila, piše da je 
na toj čestici površina 1.741 m², a tu piše da je 3.107 m², da li je došlo do pogreške? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako izvadak koji Vesna Bednjanić ima, ima već ucrtanu 
cestu i smanjena je čestica, ta cesta je od travnja ove godine tu ucrtana. 
 
Josip Božić pita da li je ta čestica poljoprivredno zemljište? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara da je ta čsetica do 1.4. bila u građevinskoj zoni u 
Prostornom planu, kad je ŽUC ucrtavao cestu više nije imala širinu za građevinsku zonu te je 
stavljena u zonu zaštitnog zelenila. 
 
 
 
Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 12 

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



 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec je prihvatilo Odluku o kupnji zemljišta k.č.br. 100/31 

k.o. Majerje. 

 

Točka 14. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Josip Božić pita da li je Fanonu ponuđena od Općine opcija da se preseli na drugo 

područje, na način da se pomogne firmi, da mu se ponudi neko zemljište? 

 

Martin Evačić odgovara kako su razgovarali više puta sa vlasnikom Fanona, naime radi se o 

ogromnoj količini proizvodnje. Pokrenut je niz postupaka prema nadležnim inspekcijama, 

koje se pokrenuli općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća još u prošlom sazivu. Tu je 

više problema kao što su buka, zagađenje okoliša. Postupci će se ponovno pokrenuti. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako Općina nema što ponuditi od zemljišta. 2020. 

godine bile su inspekcije sa različitih ministarstava, međutim nije bilo većeg pomaka. Postoji 

također problem rješavanja Ulice Andrije Hebranga zbog širine ceste. 

 

Martin Evačić navodi kako tvornica ne bi bila problem da se riješe normalni tehnološki 

zahtjevi, kao što su ispuštanje čestica, buka, proizvodnja koju dopušta ta lokacija. 

 

Zvonko Bedenik navodi kako su bili sastanci, traženo je da ograda bude 4 metra minimalno, 

a ograda je 2 metra. Ograda ima svrhu da je bukobran, sprječava prašinu. Digao je 

parkiralište, koje nema slivnik. U toj ulici problem je dućan i kafić koji bi trebali imati ulaz sa 

druge strane prema unutra. Jedna gospođa također je molila da se postavi tabla kod pošte 

da kamioni koji tamo voze znaju gdje skrenuti jer dolazi do toga da se okreću kod restorana. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako se može ishoditi tabla. 

 

Diana Kovačić pita vezano uz sanaciju poljskih puteva u Novoj Vesi, u kojoj je to fazi? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara da će se do kraja godine napraviti. 

 

Matija Košić navodi kako u zadnje vrijeme ima priliku čuti da se radi na obilaznicama na 

cestama, da li se Petrijanec može tu uključiti? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je ta obilaznica davno trebala biti izgrađena, južna 

trasa, još se nije ništa pokrenulo. Može se postaviti upit Hrvatskim cestama u kojoj je to fazi. 

 

Martin Evačić pita kada će pustiti kanalizaciju u Družbincu i Strmcu. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je za očekivati oko Uskrsa da će Varkom krenuti 

da se može priključiti. 

 

Goran Kišić pita tko je zadužen za šahtove koji se tiču oborinskih voda, Ulica braće Radića 

63, susjedu dolazi voda u dvorište, da li se to može dignuti. 



Načelnik Željko Posavec odgovara kako će poslati ŽUC-u dopis da izađu van i vide što se 

može napraviti. 

 

 

 

Točka 15. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 5. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 20:27 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 4. sjednice Općinskog vijeća od 2. rujna 2021. godine 
2. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 

3. I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu i 

projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu 

4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

5. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

6. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

7. Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno 

ustanovljenje lovišta na području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. 

travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine 

Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na 

području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 

2030. godine 

8. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Petrijanec 

9. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

10. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 

2022. godinu 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2022. godinu 



11. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za 

Općinu Petrijanec i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec 

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Petrijanec 

Plan zaštite od požara za Općinu Petrijanec 

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2021. godinu 

13. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 100/31 k.o. Majerje 

 


