
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    021-05/21-01/6 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-11 
Petrijanec, 13. prosinca 2021. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 6. sjednica Općinskog vijeća za dan 13. prosinca 2021. godine u 

Velikoj dvorani Društvenog doma u Petrijancu, Trg svetog Petra 8, s početkom u 18:00 sati 

te je izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
sa 6. 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 (stigla u 18:30 sati), 6. Ivana Dombaj, 7. Rudolf Potočnjak, 8. Goran 

Kišić, 9. Josip Božić, 10. Gordana Vidović, 11. 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 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 6. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća od 12. studenoga 2021. godine 

2. Proračun Općine Petrijanec za 2022. godinu 

Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

3. Razvojni programi Općine Petrijanec za 2022. godinu i projekcije razvojnih programa 

Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu 



5. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2022. 

godinu 

6. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. 

godinu 

7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 

2022. godinu 

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

9. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijanec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

10. Odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Dječjem vrtiću Bambi 

11. Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u 

objektima u vlasništvu Općine Petrijanec 

12. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda 

13. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima Općine Petrijanec 

14. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom Općine Petrijanec 

15. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

16. Razno 

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

Sa 10 glasova „ZA“ prihvaća se prijedlog dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća od 12. studenoga 2021. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 5. sjednice te 

otvara raspravu.  

 

Matija Košić ima dodatno pitanje u vezi južne trase. Kad se zadnji put pričalo o južnoj trasi 

da li je išta po tome bilo napravljeno, da li je u vrijeme te sjednice bilo naznaka prostornog 

plana da je pokrenuti proces? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je prostorni plan Općina izmjenila 1.4.2021. 

godine. Stavljena je južna trasa obilaznice sukladno dopisu i grafici koju su poslale Hrvatske 

ceste. Na zadnjoj sjednici Skupštine Varaždinske županije usvojen je prostorni plan županije. 

Općina šalje Županiji što treba staviti u prostorni plan, isto tako Županija šalje Općini isto. 

Treba vidjeti kako bude dalje studija utjecaja na okoliš i idejni projekt. Teško je obećati i reći 

dok se nemaju relevantne informacije. Poslan je dopis Hrvatskim cestama, odgovor još nije 

dobiven. 



Martin Evačić navodi kako je u 18:30 sati stigla vijećnica Ines Krobot, te utvrđuje da je 

prisutno 11 vijećnika od ukupno 13 vijećnika. 

 

Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 12. 

studenoga 2021. godine. 

 

 
Točka 2. 

Proračun Općine Petrijanec za 2022. godinu 

Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se predlaže proračun koji je razvojan, koji se bazira 

na sredstvima EU. Veći dio vodovoda je izgrađen a s obzirom na najavu Vlade RH da će prvi 

natječaji krenuti za vodovod i kanalizaciju u fazi smo projektiranja stambenih zona koje nisu 

još izgrađene. U proračunu su navedeni razvojni programi koji bi se trebali provoditi. Od 

razvojnih programa imamo modernizaciju Ulice Hinka Krizmana. Ulicu Rade Končara se 

sljedeće godine prijavljuje na natječaj Ministarstva. U proračunu je predviđeno asfaltiranje za 

dio Zavrtne ulice. Imamo nastavak rekonstrukcije trga. Problem je ishođenje uporabne 

dozvole, koje dugo traje. Stavljen je parking kod ambulante koji bi se trebao srediti u 

rotacijski parking za što su već odobrena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja. 

Planirana je izgradnja komunalne infrastrukture na groblju, treća staza i osvjetljenje. 

Planirana je izgradnja parkinga kod groblja koji će se prijaviti na natječaj Agencije za 

plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu. Imamo stavljenu u proračun energetsku javnu rasvjetu, 

označavanje ulica u Majerju, Strmcu, Zelendvoru i Družbincu. Planirana je izgradnja 

reciklažnog dvorišta sukladno Zakonu, video nadzor javnih površina. Planirano je za detaljni 

plan uređenja naselja UPU koji bi se trebao koristiti za zone u Novoj Vesi Petrijanečkoj. 

Planirana je Stara škola, u srijedu se potpisuje ugovor s izvođačem, obnova će trajati dvije 

godine zbog složenosti procedure. Planirana je obnova grobne kuće u Petrijancu. Planiran je 

Kulurni centar Zelendvor za koji je Vijeće dalo suglasnost i čekamo rezultate natječaja. 

Planirano je ulaganje u objekt dječjeg vrtića u Petrijancu. Planirana je energetska obnova 

upravne zgrade na Vladimira Nazora 157 koja se treba prijaviti na natječaj za energetsku 

obnovu javnih zgrada. Prijavljen je na natječaj MUP-a nogostup u Novoj Vesi. Planirano je 

ishođenje građevinske dozvole za Ulicu Đure Basaričeka. Planirano je za sanaciju poljskih 

puteva. Planirano je za javna stajališta za autobuse, pametna ploča za Osnovnu školu 

Petrijanec. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Matija Košić moli da se objasne pojmovi nefinancijska imovina i financijska imovina. 
 
Martin Evačić odgovara kako je financijska imovina u novcu a nefinancijska imovina su 
zemljišta, građevine, strojevi, oprema. 
 



Matija Košić moli pojašnjenje za prihode od prodaje materijalnih bogatstava i prihode od 
prodaje određenih dionica, na što se tu konkretno misli za pomoć drugim proračunskim 
korisnicima? 
 
Načelnik Željko Posavec navodi kako se pod prodaju misli na prodaju zemljišta u Novoj 
Vesi. Pomoć drugim proračunskim korisnicima znači izdvajanje za produženi boravak koji se 
plaća školi, kapitalne pomoći ŽUC-u. 
Matija Košić pita što su to kazne, stavka 6? Koje kazne plaća općina? Mogu li se one 
smanjiti?  
 
Načelnik Željko Posavec odgovara da je to prihod npr. ukoliko netko baci smeće gdje ne 
smije pa onda za to plaća novčano. Kazne su prihod a ne rashod. 
 

Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Proračun Općine 

Petrijanec za 2022. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2023. i 2024. 

godinu. 

 

Točka 3. 

Razvojni programi Općine Petrijanec za 2022. godinu i projekcije razvojnih programa 

Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

 

Martin Evačić navodi kako su Razvojni programi objašnjeni kod Proračuna te predlaže da 

se ide na glasovanje. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Razvojne programe 

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

za 2023. i 2024. godinu. 

 

 

Točka 4. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić navodi kako je Odluka jasna, te pita da li je treba posebno obrazlagati te da li 

tko ima pitanja. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o izvršavanju 

Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu. 



Točka 5. 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Program javnih potreba sastoji od potreba za 

udruge, škole, odgoj i obrazovanje, sufinanciranje vrtića, za socijalnu skrb, troškovi za ogrjev, 

civilna zaštita, Crveni križ, HGSS. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Josip Božić pita za troškove ogrjeva, da li su tu uračunate i naknade u Romskom naselju? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako su tu uračunate i naknade za Romsko naselje. 
 
Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Program javnih potreba u 

društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2022. godinu. 

 

 

Točka 6. 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. 

godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako u Program spada uređenje nerazvrstanih cesta, 

javnih zelenih površina, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i javna oborinska 

odvodnja. Navode se iznosi za Ulicu Rade Končara, Hinka Krizmana, Zavrtnu ulicu, 

proširenje Livadarske ulice. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Program građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. godinu. 

 

 
Točka 7. 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. 

godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 



Načelnik Željko Posavec navodi kako u Program održavanja spada sanacija poljskih 

puteva, održavanje nogostupa, razne komunalne usluge. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Program održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. godinu. 

 

 

Točka 8. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Analiza stanja donosi na temelju Zakona o 

sustavu civilne zaštite. Svake godine se odrađuje s vatrogascima javna vježba. Stožer civilne 

zaštite dobro funkcionira. Pobrojana su tehnička sredstva, broj članova operativnih snaga, 

aktivnosti koje su odrađene. Tu su i povjerenici civilne zaštite, pravne osobe od interesa za 

sustav civilne zaštite. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Analizu stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu i Zaključak o usvajanju 

Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 

 

Točka 9. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijanec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je u Planu razvoja navedeno sve što se planira raditi, 

planski dokumenti. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 



Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima i Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Petrijanec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima. 

 

 

Točka 10. 

Odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Dječjem vrtiću Bambi 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako su poskupjeli energenti i sve nabavne cijene. Do 

sada je bila ekonomska cijena vrtića 1.250,00 kuna. Zaprimljen je zahtjev od Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Bambi za povećanje ekonomske cijene na 1.300,00 kuna. Tu cijenu povećanja 

snosit će Općina. Za prvo dijete roditelji plaćaju 500,00 kuna, za drugo dijete 375,00 kuna. 

Predložit će se i STEM za dječji vrtić za edukaciju teta u vrtiću. Nova ekonomska cijena 

počet će se primjenjivati od 01. siječnja 2022. godine. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o utvrđivanju 

mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem 

vrtiću Bambi. 

 

 

Točka 11. 

Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u 

objektima u vlasništvu Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako na temelju te Odluke se sklapaju ugovori za 

korištenje domova. Odluka se mijenja jer je uređen Društveni dom u Novoj Vesi Petrijanečkoj 

i uvedeno je grijanje u Društveni dom u Strmcu Podravskom, pa su se tu povećale cijene za 

najam. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
 
 
 
 



Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o davanju na 

privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu 

Općine Petrijanec. 

 

 

Točka 12. 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je iz svakog naselja jedna osoba u Općinskom 

povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, sve osobe su pristale biti u 

Povjerenstvu i u ovom mandatu. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o imenovanju 

predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda. 

 
Točka 13. 

Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ pročelnici Ankici Košić. 

 

Pročelnica Ankica Košić navodi kako je obavljena revizija učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima Općine Petrijanec još 2019. godine. Nakon 

toga dobiven je Plan provedbe naloga i preporuka u kojem je trebalo odrediti rokove u kojem 

će se nalog ili preporuka provesti. Nalozi i preporuke bili su sljedeći: 

U suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti, radi upisa vlasništva 

nogometnog igrališta ili dijela nogometnih igrališta koja se nalaze na zemljištu koje je u 

zemljišnim knjigama upisano kao vlasništvo Republike Hrvatske i dijela nogometnih igrališta 

koje se nalazi na zemljištu koje je u zemljišnim knjigama upisano kao društveno vlasništvo i 

općenarodna imovina prema odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom. 

Općina Petrijanec se tada očitovala: U Općini Petrijanec nogometno igralište u Majerju nalazi 

se na više čestica zemljišta, od kojih je jedna čestica u zemljišnim knjigama upisana kao 

vlasništvo Republike Hrvatske. Čestica k.č.br. 101/2 k.o. Majerje je u vlasništvu Republike 

Hrvatske. Za navedenu česticu došlo je očitovanje od Hrvatskih željeznica da ne predstavlja 

infrastrukturu željeznica i Hrvatske željeznice nemaju javno dobro nad tom česticom. 

Provedeno: Općina Petrijanec je poduzela radnje kako bi riješila vlasništvo nogometnog 



igrališta u Majerju na način da je podnijela zahtjev za upis vlasništva navedene čestice 

Ministarstvu državne imovine. Općina Petrijanec podnijela je zahtjev za upis prava vlasništva 

k.č.br. 101/2 Ministarstvu državne imovine dana 16. prosinca 2019. godine. 

 

Voditi analitičko knjigovodstvo nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i vrijednosti 

(nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima te na kraju svake poslovne godine 

popisati nogometne stadione i igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti 

stanje u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 

Općina Petrijanec se tada očitovala: Općina Petrijanec ima u poslovnim knjigama 

evidentiranu vrijednost zemljišta u vlasništvu na kojem se nalaze nogometna igrališta, osim 

zemljišta u vlasništvu na kojem se nalazi nogometno igralište Nova Ves radi parcelacijskog 

elaborata, mora se najprije napraviti parcelacija zemljišta kako bi se nakon toga vrijednost 

zemljišta nogometnog igrališta mogla evidentirati u poslovnim knjigama.  

Djelomično provedeno: Općina Petrijanec je napravila parcelacijski elaborat i parcelaciju 

zemljišta. Općina Petrijanec je upisala nogometno igralište Nova Ves u poslovne knjige. 

Općina Petrijanec mora još napraviti procjenu vrijednosti zemljišta za nogometno igralište 

Nova Ves kako bi upisala vrijednost zemljišta na kojem se nalazi nogometno igralište Nova 

Ves u poslovne knjige. 

 

Ustrojiti registar imovine i upisati nogometne stadiona i igrališta u vlasništvu lokalnih jedinica 
u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; Registar imovine programski povezati s drugim evidencijama (glavna knjiga, 
analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o nogometnim 
stadionima i igralištima iz registra imovine s podacima iz poslovnih knjiga. 
Provedeno: Općina Petrijanec je napravila parcelacijski elaborat i parcelaciju zemljišta, te je 
upisala nogometno igralište Nova Ves u registar imovine. 
 
Kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog kluba u pogledu 
načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora nad 
upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za lokalne jedinice, s 
ciljem očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih stadiona i 
igrališta. 
Provedeno: Općinsko vijeće Općine Petrijanec donijelo je dana 19. ožujka 2020. godine na 
24. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec Odluku o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Općine Petrijanec. 
 
Analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu 
te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može 
unaprijediti; Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti i načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu lokalnih jedinica. 
Provedeno: Upravitelji sportskih građevina podnijeli su izvješća o načinu upravljanja i 
korištenju sportskih građevina iz kojih se vidi učinkovitost upravljanja. 
U izvješćima su podnijeti podaci o održavanju sportskih druženja. 
 
Utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i korištenjem stadiona i 
igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te 



poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime 
će se povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 
Provedeno: Općinski načelnik sklopio je ugovore o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina s upraviteljem gdje su definirane obveze upravitelja u vezi izvještavanja o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić navodi da se donosi sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec prima na znanje Informaciju o Izvješću o obavljenoj 

reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 

Općine Petrijanec. 

 

 

 

Točka 14. 

Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ pročelnici Ankici Košić. 

 

Pročelnica Ankica Košić navodi kako je obavljena revizija učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom Općine Petrijanec. Dana 7. listopada 2021. godine Općina 

Petrijanec je dopisom poslala očitovanje. U nastavku se navodi ukratko nalaz revizije i nakon 

toga očitovanje Općine Petrijanec. 

 
Općina Petrijanec ustrojila je i vodi evidenciju komunalne infrastrukture, u koju su do 
vremena obavljanja revizije (kolovoz 2020.) uneseni podaci za 195 građevina i uređaja 
komunalne infrastrukture.  
U evidenciju se unose podaci o nazivu i vrsti komunalne infrastrukture, o katastarskoj i 

zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini u kojoj se komunalna infrastruktura nalazi, o 

vlasništvu nad komunalnom infrastrukturom i osobi koja njome upravlja, a ne unose se 

podaci o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne 

infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa 

komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi, što nije u skladu s odredbom članka 63. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu kojom je propisano da evidencija komunalne 

infrastrukture sadrži i navedene podatke. 

Očitovanje 

Općina Petrijanec će voditi evidenciju komunalne infrastrukture tako da sadrži sve propisane 
podatke za svu evidentiranu komunalnu infrastrukturu, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. Evidenciju komunalne infrastrukture će kontinuirano 
nadopunjavati podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja.  
 
Općina nije poduzimala aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na svom području u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru odnosno nije donosila odluke o proglašenju 
komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i pribavljala geodetske elaborate 
izvedbenog stanja komunalne infrastrukture koji se dostavljaju nadležnom sudu i nadležnom 
tijelu za katastar radi upisa komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i evidentiranje u 
katastru kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine.  



Očitovanje 

Općina Petrijanec će poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na području 
Općine Petrijanec u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na 
donošenje odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i 
pribavljanje geodetskih elaborata. 
 
U glavnoj knjizi Općine Petrijanec evidentirana su ulaganja u izgradnju komunalne 
infrastrukture te se vodi analitička knjigovodstvena evidencija iz koje je vidljiva nabavna, 
otpisana i sadašnja vrijednost ulaganja u pojedinačne građevine i uređaje komunalne 
infrastrukture, koja su u glavnoj knjizi iskazana sintetički, osim za dječja igrališta i dio 
nerazvrstanih cesta. Komunalna infrastruktura evidentirana u evidenciji komunalne 
infrastrukture Općine Petrijanec evidentirana je u glavnoj knjizi, osim parka. U glavnoj knjizi 
evidentirana je i druga komunalna infrastruktura koja se odnosi na trg i javnu rasvjetu. 
Očitovanje 

Općina Petrijanec će voditi analitičke knjigovodstvene evidencije komunalne infrastrukture i 
druge dugotrajne nefinancijske imovine, koja je u glavnoj knjizi iskazana sintetički, tako da iz 
nje bude vidljiva nabavna, otpisana i sadašnja vrijednost svake građevine ili uređaja, u 
skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  
 
Općina Petrijanec obavila je popis imovine i obveza koncem 2019. Popisana je komunalna 

infrastruktura i druga imovina koja je evidentirana u glavnoj knjizi. Popisom nije obuhvaćena 

komunalna infrastruktura i druga imovina koja nije evidentirana u glavnoj knjizi. 

Očitovanje 

Općina Petrijanec će procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i druge 
imovine te ažurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Uputom o priznavanju, 
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.  
 

Općina Petrijanec je u studenome 2019. donijela Odluku o komunalnim djelatnostima, kojom 
je uz deset komunalnih djelatnosti propisanih odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, određeno i pet drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima 
od značaja za Općinu, a odnose se na dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, veterinarsko – 
higijeničarske poslove, prigodno ukrašavanje naselja, sanaciju divljih odlagališta te postavu 
ploča s imenom ulica, oznakama naselja i slično. Odlukom su određeni organizacijski oblici 
obavljanja komunalnih djelatnosti u Općini Petrijanec, osim za uslužnu komunalnu djelatnost 
ukopa pokojnika. Navedenu komunalnu djelatnost obavlja vlastito trgovačko društvo. 
Očitovanje 

Općina Petrijanec će Odlukom o komunalnom djelatnostima, odrediti način obavljanja 
uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika.  
 
Općina Petrijanec je, istodobno s donošenjem proračuna, donijela programe građenja 

odnosno održavanja komunalne infrastrukture za 2019. i 2020. te ih objavila u službenom 

glasilu. U programima građenja komunalne infrastrukture za 2019. i 2020. iskazani su 

rashodi za ulaganja u poslovne objekte u vlasništvu Općine, objekte predškolske namjene, 

objekte društvenog standarda i domove, računalne programe te kapitalne pomoći 

trgovačkom društvu za javnu odvodnju otpadnih voda što prema odredbama Zakona o 

komunalnom gospodarstvu nije građenje komunalne infrastrukture. 

Očitovanje 

Općina Petrijanec će programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture donositi tako 
da sadrže sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
uključujući procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture za svaku građevinu 
komunalne infrastrukture odvojeno, iskazivanje troškova građenja komunalne infrastrukture 



odvojeno prema izvoru financiranja u programima građenja te opseg poslova održavanja, u 
programima održavanja.  
 

Općina Petrijanec je u rujnu 2019. donijela Odluku o komunalnom redu kojom je propisano 
uređenje naselja, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, održavanje čistoće, čuvanje 
i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine za gospodarske i druge 
svrhe, korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za 
parkiranja vozila, postupanje s komunalnim otpadom, mjere zaštite od buke, uklanjanje 
snijega i leda, sanitarno komunalne odredbe, mjere za provođenje komunalnog reda i 
prekršajne odredbe. Nadzor nad uspostavom i održavanjem komunalnog reda provodi 
komunalni redar. U obavljanju nadzora komunalni redar donosi rješenja o mjerama za 
uspostavu i održavanje komunalnog reda, a može izdavati prekršajne naloge i naplaćivati 
kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaje protiv komunalnog reda. Prema odredbi 
članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odlukom o komunalnom redu mora se 
osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje 
osoba s posebnim potrebama. Odluka o komunalnom redu Općine Petrijanec ne sadrži 
odredbe kojima bi se osigurala navedena mogućnost. 
Očitovanje 

Općina Petrijanec će odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površina 

javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u skladu s 

odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 
Na području Općine Petrijanec u 2019. i 2020. obavljalo se deset komunalnih djelatnosti 
propisanih odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim 
djelatnostima, od čega su dvije uslužne komunalne djelatnosti. Obavljanje pet komunalnih 
djelatnosti, koje se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih 
površina, održavanje groblja, obavljanje ukopa pokojnika i održavanje čistoće javnih površina 
povjerila je vlastitom trgovačkom društvu, a obavljanje dimnjačarskih poslova povjerila je 
pravnoj osobi na temelju ugovora o koncesiji. Obavljanje četiri komunalne djelatnosti, koje se 
odnose na održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten 
promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda i 
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene povjereno je na temelju 
narudžbenica. 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, čije je obavljanje 
povjereno pravnoj osobi na temelju ugovora o koncesiji nisu doneseni. Cjenik komunalne 
usluge je donesen uz suglasnost Općine i objavljen je na mrežnim stranicama isporučitelja 
komunalne usluge. 
Očitovanje 

Općina Petrijanec će osigurati donošenje općih uvjeta isporuke za sve uslužne komunalne 

djelatnosti. 

 

U programu održavanja komunalne infrastrukture nisu planirani niti iskazani rashodi za 
utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu. 
Očitovanje 

Općina Petrijanec će planirati u programu i iskazati u izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture sve rashode koji se odnose na pojedinu komunalnu djelatnost u 

skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 

Utjecaj upravljanja na lokalnu zajednicu može se analizirati i vrednovati i na temelju 

podataka i saznanja o broju korisnika pojedinih komunalnih usluga u odnosu na broj 

stanovnika Općine Petrijanec te njihovu zadovoljstvu ili nezadovoljstvu u pogledu stanja i 

korištenja komunalne infrastrukture na području Općine, a podaci i saznanja mogu se 



prikupljati promatranjem i anketiranjem stanovnika te iz medija, javnog pogovora i iz drugih 

izvora. 

Očitovanje 

Općina Petrijanec će analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 

infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u 

vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te 

utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom infrastrukturom može unaprijediti.  

 
Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić navodi da se donosi sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec prima na znanje Informaciju o Izvješću o obavljenoj 

reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Petrijanec. 

 

 

Točka 15. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Rudolf Potočnjak navodi kako ima apel, zvalo ga nekoliko ljudi slabijeg imovinskog stanja u 

vezi komunalne naknade i grobne naknade. Ako bi se moglo to slati prije dvanaestog 

mjeseca, da ne dolazi sve u prosincu. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara da je primljeno na znanje. 

 

Josip Božić navodi kako ima dosta devastirane šume u Strmcu Podravskom koje je u 

vlasništvu Hrvatskih šuma. Da li se može kontaktirati Hrvatske šume da se ne vozi sve kroz 

Strmec. Neki kupuju ogrjev, a neki samo tako voze drva. Neka se vozi po poljskim putevima. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako se može uputiti dopis Hrvatskim šumama u vezi 

toga. 

 

 

Točka 16. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 6. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 19:43 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 5. sjednice Općinskog vijeća od 12. studenoga 2021. godine 
2. Proračun Općine Petrijanec za 2022. godinu 

Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

3. Razvojni programi Općine Petrijanec za 2022. godinu i projekcije razvojnih programa 

Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu 

5. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2022. 

godinu 

6. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. 

godinu 

7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 

2022. godinu 

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

9. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijanec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

10. Odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Dječjem vrtiću Bambi 

11. Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u 

objektima u vlasništvu Općine Petrijanec 

12. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda 

 


