
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/1 
URBROJ: 2186-6-01/1-22-14 
Petrijanec, 31. kolovoza 2022. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 13. sjednica Općinskog vijeća za dan 31. kolovoza 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 13. 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, 12. Vesna Bednjanić 

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Josip Božić 

 

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 12  

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 13. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća od 15. lipnja 2022. godine 

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

01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 



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

01.01.2022. do 30.06.2022. 

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

od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

5. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu 

6. I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. godinu i 

projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

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

Petrijanec za 2022. godinu 

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

Petrijanec za 2022. godinu 

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

Općine Petrijanec za 2022. godinu 

10. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu 

11. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

12. Odluka o dozvoli uknjižbe prava vlasništva nad nekretninom 

13. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 

Općine Petrijanec 

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 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  

15. Odluka o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Petrijanec za 

vrijeme školske godine 2022./2023. 

16. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

17. Razno 

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

Sa 12 glasova „ZA“ prihvaća se prijedlog dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća od 15. lipnja 2022. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 12. sjednice te 

otvara raspravu.  

 

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

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 15. lipnja 

2022. godine. 

 

 
 
 
 



Točka 2. 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se ove godine prijavilo 12 projekata. Neki projekti su 

već odrađeni, neki su odobreni. Završena je modernizacija Ulice Rade Končara u Novoj Vesi 

Petrijanečkoj gdje se zatražilo još sredstava od Ministarstva regionalnoga razvoja. Ulica 

Hinka Krizmana i sanacija nerazvrstanih cesta  su odrađene. Prijavljen je projekt Dogradnja i 

opremanje dječjeg vrtića u Petrijancu. Prijavljena je sanacija divljeg odlagališta Donje Vratno-

dio. Postavljene su kante za razvrstavanje otpada po parkovima. Nabavljene su kante za 

sortiranje otpada za dječji vrtić i školu. Prijavljen je projekt edukacija da bi se potaknulo 

stanovništvo da razvrstava otpad. Prijavljena su dva projekta na Pametne općine i gradovi, 

oba su odobrena. Prijavljen je projekt obnove crkve sv. Pavla na program ulaganja u 

zajednicu, prijavu je radila Općina. 

Prijavljen je projekt Zaželi – faza III., trajanje projekta je šest mjeseci, prošla je 

administrativna provjera, čeka se na rezultate. Završeno je parterno uređenje groblja Faza 

2., parterno uređenje dvorišta zdravstvene ambulante, sanacija poljskih puteva hladnom 

reciklažom, obnova 3. staze i energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta. Projekt Stara 

škola je u tijeku, radovi traju. U nastavku su pobrojani iznosi koje su udruge dobile putem 

Javnog poziva. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

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

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 

2022. godine i Odluku o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog 

načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

 

Točka 3. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 

01.01.2022. do 30.06.2022. 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je do 30.06. ukupno prihoda više od šest milijuna 

kuna. Porezni prihodi su na istoj razini kao što su bili 2021. Vraćalo se gotovo milijun kuna 

poreza za mlade. Baziramo se uglavnom na projekte. Bila je mala naplata komunalnog 

doprinosa. Mjesečno se za javnu rasvjetu plaća oko 20.000,00 kn. Najveći rashodi su za 

ceste, oko 760.000,00 kn za modernizaciju Ulice Rade Končara, Ulicu Hinka Krizmana 

217.000,00 kn, 373.000,00 kn uloženo je u groblje u Petrijancu, 153.000,00 kn uloženo je u 

parterno uređenje zdravstvene ambulante, u prvih šest mjeseci. U energetsku javnu rasvjetu 



faza III. uloženo je 465.000,00 kn. 373.000,00 kuna u prvih šest mjeseci uloženo je u obnovu 

Stare škole. Problemi su u izvođenju radova jer je to kulturno dobro. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Martin Evačić ima pitanje, kako teče naplata komunalne naknade od pravnih osoba? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako je 65.000,00 kn za pola godine malo, može se 
pripremiti za iduće Vijeće koliko pravnih osoba ima dugovanja. Morat će se ići u opomene. 
Mala komunalna naknada je na godišnjoj razini. Šalju se opomene i otvorene stavke fizičkim 
i pravnim osobama. 
 
Martin Evačić moli da se za iduću sjednicu Vijeća pripremi spisak pravnih osoba sa 
dugovanjima, i iz kojih godina, te da li su bile opomene. 
 
Rudolf Potočnjak napominje kako postoje mehanizmi kako bi se to brzo naplatilo. 
 
Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 12 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

 

 

Točka 4. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje 

od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se Razvojni programi nalaze na kontu 4.2. Ukratko je 

pobrojano što je izvršeno u tom razdoblju. 

 

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

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2022. do 

30.06.2022. 

 

Točka 5. 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić  navodi kako je Odbor za financije i proračun podržao 1. izmjene i dopune. 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 



Načelnik Željko Posavec navodi kako su najbitnije izmjene financiranje izrade autobusne 

stanice u Donjem Vratnu financirano od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih 

manjina. Imamo dva projekta Pametne općine i gradovi, oba su odobrena. Imamo odobreno 

za sanaciju divljeg odlagališta otpada, odobreno je 3.000.000,00 kn. Svrha je očistiti romsko 

naselje, postaviti kamere za nadzor. 

Za sufinanciranje Turističke zajednice Sjever-Zagorje stavljeno je 40.000,00 kn. 

Kapitalna pomoć vjerskoj zajednici, Župi svetog Petra i Pavla iznosi 50.000,00 kn. 

Sanacija ograde Nogometnog kluba Orač zbog preniske ograde. 

Kapitalna pomoć OŠ Petrijanec za nabavku ormarića Područnoj školi Nova Ves Petrijanečka. 

Stavlja se za javni poziv za poticanje odvajanja sakupljenog komunalnog otpada, radionice. 

Projektna dokumentacija za sportsko-rekreacijske parkove. Projektna dokumentacija za 

obnovu Društveno-vatrogasnog doma u Strmcu Podravskom. Postavljanje kućišta, nosača i 

pripadajuće opreme za radarski uređaj za mjerenje brzine. Stavljen je projekt Zaželi – faza 

III. Odobreno je parkiralište kod groblja u Petrijancu, međutim još nije stigla službena odluka. 

 

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

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo 1. izmjene i dopune 

Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu. 

 

Točka 6. 

I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. godinu i projekcije 

razvojnih programa Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

 

Martin Evačić predlaže pošto je općinski načelnik sve detaljno obrazložio kod 1. izmjena i 

dopuna Proračuna da ukoliko nema pitanja, da se prijeđe na glasovanje. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

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

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo I. izmjene i dopune 

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

Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu. 

 

 

Točka 7. 

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

Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić predlaže pošto je općinski načelnik sve detaljno obrazložio kod 1. izmjena i 

dopuna Proračuna da ukoliko nema pitanja, da se prijeđe na glasovanje. 

 

 



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

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 2022. 

godinu. 

 

Točka 8. 

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

Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić predlaže pošto je općinski načelnik sve detaljno obrazložio kod 1. izmjena i 

dopuna Proračuna da ukoliko nema pitanja, da se prijeđe na glasovanje. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

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

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 2022. 

godinu. 

 

Točka 9. 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić predlaže pošto je općinski načelnik sve detaljno obrazložio kod 1. izmjena i 

dopuna Proračuna da ukoliko nema pitanja, da se prijeđe na glasovanje. 

 

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

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 

2022. godinu. 

 

Točka 10. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 



Načelnik Željko Posavec navodi kako je vijećnica stavila mandat u mirovanje te ju mijenja 

vijećnik, došlo je do toga da su žene podzastupljeni spol te se im zbog toga povećava iznos 

za 10%. 

 

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

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 2022. godinu. 

 

Točka 11. 

Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako prošli put nije donijeta Odluka jer se nije moglo 

usuglasiti oko članova, te pita da li ima novih prijedloga?  

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Martin Evačić navodi pošto nema nikakvih prijedloga da se za predsjednika predlaže: Ivan 
Rukelj, a za članove: Ivan Kutnjak, Božo Šincek, Marko Pongračić, Alen Rukelj. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 12 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o osnivanju i 

imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

Točka 12. 

Odluka o dozvoli uknjižbe prava vlasništva nad nekretninom 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se radi o nekretnini u Ulici Rade Končara u Novoj 

Vesi Petrijanečkoj. Situacija je specifična, Općina tu česticu nije nikad uživala, kad su se 

izrađivali papiri za legalizaciju, katastar je to proveo, međutim gruntovnica nije htijela provesti 

bez uknjižbenog očitovanja Općine. Ukoliko Vijeće da suglasnost, Općina može dati 

uknjižbeno očitovanje. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

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

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

 

 



ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o dozvoli uknjižbe 

prava vlasništva nad nekretninom. 

 

 

Točka 13. 

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 

Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako bi prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti Općina 

trebala imati koncesionara koji bi prevozio pokojnika kada se radi o tome da je pokojnik 

preminuo doma te treba napraviti obdukciju. Bio je jedan takav slučaj. Nakon Odluke može 

se raspisati natječaj. 

 

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

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o određivanju 

poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Petrijanec. 

 

Točka 14. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 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 u Odluci samo povećava broj mjeseci za dijete za 

koje se ima pravo na kantu za pelene, dakle umjesto dosadašnjih 24 mjeseca, predlaže se 

48 mjeseci. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

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

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke 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 15. 

Odluka o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Petrijanec za 

vrijeme školske godine 2022./2023. 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako produženi boravak traje od 11:30 do 16:30, 350,00 

kn plaćaju roditelji, 100,00 kn plaća Županija, preostali dio Općina. Učitelji u produženom 

boravku se zapošljavaju na neodređeno vrijeme, te Županija snosi troškove za plaće učitelja 

za mjesec srpanj i kolovoz. 

 

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

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o financiranju 

produženog boravka učenika Osnovne škole Petrijanec za vrijeme školske godine 

2022./2023. 

 

Točka 16. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Vijećnik Rudolf Potočnjak pita da li je proglašena elementarna nepogoda – suša? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara da će biti proglašena elementarna nepogoda – suša, 

čeka se službena odluka Županije. 

 

Točka 17. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 13. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 19:50 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 12. sjednice Općinskog vijeća od 15. lipnja 2022. godine 

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

01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

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

01.01.2022. do 30.06.2022. 

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

od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

5. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu 

6. I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. godinu i 

projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

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

Petrijanec za 2022. godinu 

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

Petrijanec za 2022. godinu 

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

Općine Petrijanec za 2022. godinu 

10. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu 

11. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

12. Odluka o dozvoli uknjižbe prava vlasništva nad nekretninom 

13. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 

Općine Petrijanec 

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 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  

15. Odluka o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Petrijanec za 

vrijeme školske godine 2022./2023. 

 
 


