
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    024-01/22-01/1 
URBROJ: 2186-6-01/1-22-10 
Petrijanec, 19. svibnja 2022. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 11. sjednica Općinskog vijeća za dan 19. svibnja 2022. godine u 

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

te je izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
sa 11. 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. Marijan Ljubić, 7. Miroslav Koprek, 8. Rudolf Potočnjak, 9. Goran 

Kišić 10. Ines Kurečić, 11. Gordana Vidović  

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Josip Božić, Vesna Bednjanić 

 

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

Jedinstvenog upravnog odjela 

 

Ostali nazočni: Zdravko Mikulek 

 

 
 UTVRĐIVANJE KVORUMA I IMENOVANJE ZAPISNIČARA 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić utvrđuje kvorum i konstatira da je prisutno 11 

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 11. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Izvješće o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika općinske vijećnice 

Svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Petrijanec 



Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice 

2. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno - 

pravna pitanja i mandatne poslove 

3. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća od 24. ožujka 2022. godine 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 

5. Izvještaj o provedbi Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu 

6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2021. godinu 

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

8. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

10. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

11. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore 

komunalnog redara 

12. Odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja 

se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog 

komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na 

području Općine Petrijanec 

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

vrtiću "Bambi" 

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

vrtiću "Bambi" 

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

vrtiću "Bambi" 

16. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

17. Razno 

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

Sa 11 glasova „ZA“ prihvaća se prijedlog dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

Izvješće o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika općinske vijećnice 

Svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice 

 

Martin Evačić daje riječ predsjednici Odbora za statutarno-pravna pitanja i mandatne 

poslove Ines Krobot. 

 

Ines Krobot čita Izvješće o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika općinske vijećnice po točkama. Ivana Dombaj, izabrana na 

kandidacijskoj listi SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP, sukladno članku 

79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima stavila je svoj mandat u mirovanje iz osobnih 



razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

Zahtjev za mirovanjem mandata općinskog vijećnika iz osobnih razloga je dostavljen dana 4. 

svibnja 2022. godine. 

Dana 4. svibnja 2022. godine, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, OO 

SDP Petrijanec, odredila je Marijana Ljubića za zamjenika općinske vijećnice Ivane Dombaj. 

Odbor za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove predlaže Općinskom vijeću Općine 

Petrijanec da prihvati ovo Izvješće i donese Zaključak o mirovanju mandata općinske 

vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice. 

 

Ines Krobot daje riječ Marijanu Ljubiću koji je pročitao tekst svečane prisege. 

 
Nakon čitanja Izvješća o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika općinske vijećnice i čitanja prisege Marijana Ljubića, Predsjednik Općinskog 

vijeća navodi kako Općinsko vijeće Općine Petrijanec prima na znanje i prihvaća Izvješće o 

mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinske 

vijećnice te se donosi sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec prima na znanje i prihvaća Izvješće o mirovanju 

mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinske 

vijećnice te donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mirovanju mandata općinske 

vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice. 

 

 

Točka 2. 

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno - 

pravna pitanja i mandatne poslove 

 

Martin Evačić daje riječ pročelnici Ankici Košić. 

 

Pročelnica Ankica Košić navodi kako se Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika 

i članova Odbora za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove donosi zbog toga što je 

općinska vijećnica koja je bila u Odboru stavila mandat u mirovanje te je potrebno odrediti 

novog člana. 

 
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 Rješenje o izmjeni 

Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno - pravna pitanja i 

mandatne poslove. 

 

 

 

 

 



Točka 3. 

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća od 24. ožujka 2022. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 10. sjednice te 

otvara raspravu.  

 

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

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 24. ožujka 

2022. godine. 

 

 
Točka 4. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se godišnji izvještaj donosi temeljem Zakona o 

proračunu i Pravilnika o izvještavanju u financijskom računovodstvu, te se daje informacija o 

financijskom položaju i uspješnosti realizacije Plana proračuna. Ukupni prihodi i primici su bili 

81% od planiranog proračuna. Poslovalo se sa određenim plusom. 

Strukturu prihoda poslovanja čine porezni prihodi koji čine 40% ukupnih prihoda. Pomoći iz 

inozemstva unutar općeg proračuna čine 41%. Prihodi od imovine čine 14,51%, prihodi od 

upravnih i administrativnih pristojbi čine 3,09%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu 

realizirani. Rashodi poslovanja su oko 60%, materijalni rashodi čine oko 40%, subvencije 

17,26%, nabavljena oprema čini 6,8% rashoda. Porezni prihodi padaju zbog povrata poreza 

za mlade. Vijećnicima je pročitano detaljno obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu, te im je ustupljeno u pisanom obliku. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Matija Košić pita da li se možda razmišljalo u smislu dizanja stope prireza odnosno 
komunalnih naknada. 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako je prirez bio dogovor svih jedinica lokalne 

samouprave u Varaždinskoj županiji. Općina je ostala na 5% prireza. Da se digne na više 

nisu neka značajna sredstva. Što se tiče komunalne naknade i komunalnog doprinosa 

ukupno se uprihodovalo 219.700,00 kn. Veliki su troškovi za javnu rasvjetu, zimsku službu, 

plin. 

Navodi kako se za sada ne razmišlja o povećanju komunalne naknade, komunalnog 

doprinosa i prireza. 

 

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 Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 



Točka 5. 

Izvještaj o provedbi Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako su u Izvještaju o provedbi Razvojnih programa 

detaljnije navedeni po kontima rashodi, gdje se vidi za koje rashode je izdvojeno i koliko. 

 

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 Izvještaj o provedbi 

Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 

 

Točka 6. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je u Odluci navedena preraspodjela rezultata viškova 

i manjka. Sredstva viška će se namjeniti za rashode u proračunskoj godini. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Matija Košić pita da li su ta sredstva već namjenjena, iz razloga kako bi se mogli dati 
prijedlozi gdje bi se ta sredstva mogla iskoristiti. 
 
Načelnik Željko Posavec navodi kako se krenulo s investicijama gdje će se taj višak 
realizirati. Planom proračuna za 2022. godinu predložene su investicije, na rebalansu će se 
moći dati prijedlog. 
 
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 Odluku o raspodjeli 

rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 

 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 



Načelnik Željko Posavec navodi kako se u Izvješću prikazuje koliko se ulaže u sport, 

visokoškolsko obrazovanje i predškolski odgoj, kulturno umjetničko društvo, kapitalne 

donacije, socijalna skrb, vatrogasne djelatnosti i udruge. 

 

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 Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2021. 

godinu. 

 

 

Točka 8. 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se u Izvješću prikazuju ulaganja u nerazvrstane 

ceste, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu, javnu i 

oborinsku odvodnju. 

 

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 Izvješće o izvršenju 

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. 

godinu. 

 

Točka 9. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se u Izvješću prikazuje ulaganje u održavanje 

nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih površina na kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima, održavanje građevina javne i oborinske odvodnje, održavanje čistoće 

javnih površina, održavanje javne rasvjete. 

 

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 Izvješće o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 

2021. godinu. 

 

 

Točka 10. 

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Kodeks donosi prema Zakonu o sprječavanju 

sukoba interesa. Na Varaždinskoj županiji bila je i edukacija vezana uz Zakon o sprječavanju 

sukoba interesa. 

 

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 Kodeks ponašanja 

članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

 

Točka 11. 

Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore 

komunalnog redara 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je Odluku potrebno donijeti prema Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu. U Odluci se navodi što komunalni redar treba nositi od odjeće. 

 

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 izgledu i 

sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara. 

 

 

Točka 12. 

Odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se 

odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog 

komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području 

Općine Petrijanec 



 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Odluka donosi kako bi se odredili kriteriji za 

dobivanje kante za pelene. Za sada je zainteresirano 66 korisnika. Treba pomoći osobama 

starije životne dobi i osobama sa malom djecom u sufinanciranju tih troškova. 

 
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 kriterijima za 

preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno 

prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada 

(KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine Petrijanec. 

 

Točka 13. 

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 Odluku potrebno donijeti jer je stigla zamolba za 

sufinanciranje djeteta s teškoćama u razvoju. Za sada su u dječjem vrtiću već dva asistenta 

za djecu sa teškoćama u razvoju. 

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 financiranju 

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

 

 

Točka 14. 

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 Odluku potrebno donijeti jer je stigla i druga 

zamolba za sufinanciranje djeteta s teškoćama u razvoju. 

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 financiranju 

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

 

 

Točka 15. 

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 Odluku potrebno donijeti jer je stigla i treća 

zamolba za sufinanciranje djeteta s teškoćama u razvoju. 

 

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 financiranju 

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

 

 

Točka 16. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Goran Kišić pita u vezi velikih troškova da li se možda razmišljalo u vezi društvenih domova 

da se ide sa solarnim panelima. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako bi se moglo pripremiti za sljedeću godinu takve 

projekte. 

 

Matija Košić pita da li bi se za ove vijećnike koji danas nisu bili prisutni na sastanku moglo 

ukratko reći što je bila tema razgovora. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je bio sazvan koordinacijski sastanak za 

aglomeraciju, tražili su se odgovori zašto zadnjih osam mjeseci nema baš nekakvih 

aktivnosti. Aglomeracija se sastoji od dva podsustava Petrijanec i Zelendvor. 2019. godine je 

bio potpisan ugovor, rok završetka radova je 30.08.2022. Varkom je četiri puta produživao 

rok za aglomeraciju. Za sada je izvršeno 73% radova. Porasla je cijena bitumena i tu je 

problem. Dogovoreno je da će u roku od dva tjedna ići priprema i asfaltiranje. Ugovor se 

produživao zbog dobivanja procjene studije utjecaja na okoliš. Na kanalizaciju će se moći 

priključiti kada se dobije uporabna dozvola. Priključci su besplatni za aglomeraciju. 

 

Goran Kišić postavlje pitanje u vezi mjesta gdje je bio dućan u Strmcu Podravskom, što će 

biti s tim prostorom. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako će se ponovno raspisati natječaj za zakup. 



Matija Košić pita kad se očekuje nastavak radova na sanitarnom čvoru kod Društvenog 

doma u Novoj Vesi, postoji problem sa vratima. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako će se to riješiti ubrzo. 

 

Goran Kišić pita tko će sanirati zemljište gdje su vozili za aglomeraciju. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako će sanirati oni koji su to vozili na zemljište. 

 

Matija Košić pita da li bi se mogao proračunski višak iskoristiti da se zavoze poljski putevi. 

 

Martin Evačić odgovara kako bi se to trebalo staviti kod rebalansa proračuna. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako se prošle godine puno uložilo u poljske puteve.  

 

Točka 17. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 11. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 20:19 sati. 

 

Zapisnik se usvaja na ____sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec ______________. 

 

 

Zapisničarka:         Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOZI: 
1. Izvješće o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika općinske vijećnice 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice 

2. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno - 

pravna pitanja i mandatne poslove 

3. Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća od 24. ožujka 2022. godine 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 

5. Izvještaj o provedbi Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu 

6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2021. godinu 

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

8. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

10. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

11. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore 

komunalnog redara 

12. Odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja 

se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog 

komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na 

području Općine Petrijanec 

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

vrtiću "Bambi" 

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

vrtiću "Bambi" 

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

vrtiću "Bambi" 

 


