
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/1 
URBROJ: 2186-6-01/1-22-16 
Petrijanec, 28. rujna 2022. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 14. sjednica Općinskog vijeća za dan 28. rujna 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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Nazočni vijećnici: 1. Martin Evačić, predsjednik Općinskog vijeća 2. Matija Košić, 

potpredsjednik Općinskog vijeća, 3. Diana Kovačić, 4. Ines Krobot, 5. Marijan Ljubić, 6. 

Miroslav Koprek, 7. Rudolf Potočnjak, 8. Ines Kurečić, 9. Josip Božić, 10. Gordana Vidović 

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Zvonko Bedenik, Goran Kišić, Vesna Bednjanić 

 

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

Jedinstvenog upravnog odjela, iz Dječjeg vrtića Bambi: Edita Bunić, Kristijana Silov, Jelena 

Hrženjak 

 

 
 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 14. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća od 31. kolovoza 2022. godine 

2. Informacije vezane uz projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na 

području konzorcija Donja Voća“ 

3. Odluka o dozvoli uknjižbe prava vlasništva nad nekretninom 

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

obrazovanja u Dječjem vrtiću Bambi 



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

vrijeme školske godine 2022./2023. 

6. Rasprava o Prijedlogu Programa potpora poljoprivredi na području Općine Petrijanec 

za razdoblje od 2022. do 2025. godine 

7. Informacije o dugovanjima pravnih osoba za komunalnu naknadu i komunalni 

doprinos 

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

9. 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 13. sjednice Općinskog vijeća od 31. kolovoza 2022. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 13. sjednice te 

otvara raspravu.  

 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 31. 

kolovoza 2022. godine. 

 
 

Točka 2. 

Informacije vezane uz projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na 

području konzorcija Donja Voća“ 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se na sjednicu pozvalo Matu Bjeliša, koji je bio 

angažiran od Općine Donja Voća kao konzultant širokopojasnog interneta. Materijali koje ste 

dobili su veliki. Sama ideja širokopojasnog interneta bila je od Općine Donja Voća, tadašnjeg 

načelnika Krunoslava Jurgeca. Općina je prihvatila partnerstvo u projektu jer smo bili premali 

da nešto uložimo na tom području na temu širokopojasnog interneta na području općine 

Petrijanec i povezali se zajedno sa općinama  Cestica, Vinica, Maruševec, Klenovnik, Grad 

Lepoglava, Općina Bednja i u sredini je Općina Donja Voća. 

Općina Donja Voća kao partner jer ima indeks razvijenosti 1 i imala je najviše mogućnosti od 

svih koji su tom projektu da joj se odobri taj projekt. Tada je trebalo napraviti dokument PRŠI, 

tu se nalaze i sve katastarske čestice, razvoj cjelokupne mreže, na temelju toga tražile su se 

suglasnosti od javnopravnih tijela. U javnom pozivu zbog bijelog područja Grada Lepoglave i 

indeksa razvijenosti 1 Općine Donja Voća, bili smo prihvatljiv prijavitelj na taj natječaj. 

Radilo se na tri modela A, B i C. Model A je da se brzo nakon Odluke treba odabrati 

operatera. Razgovaralo se o modelu B gdje partnerstvo nije dozvoljeno već je bilo 

dozvoljeno da se otvori javna tvrtka i da se izgradi mreža i to financira ESI fond. Prednost 



modela B je da javna tvrtka diktira cijenu priključka i cijenu potrošnje megabajta. Nedostatak 

je da je trebalo raspisati javnu nabavu vrijednu 90 milijuna kuna i odabrati izvođača. Bilo je 

tada 100% financiranje od ukupno prihvatljivih troškova. Kada je načelnik Jurgec htio 

raspisati nabavu prije lokalnih izbora, tadašnji načelnik Općine Vinica rekao je neka se 

pričeka poslije lokalnih izbora i nakon toga će se dogovoriti. Poslije lokalnih izbora prošlo je 

već dosta vremena i počelo se inzistirati na tome da se odabere kvalitetan izvođač. Općina 

Petrijanec nije sudjelovala u raspisivanju nabave. 

Projekt zapravo kontrolira SAFU, kada se raspisuje natječaj treba se dobiti pozitivna ocjena 

na taj natječaj, treba biti javno savjetovanje. Općina Donja Voća je raspisala natječaj za 

izvođenje, dobio se izvođač. Općina Donja Voća je nakon toga potpisala ugovor za 

širokopojasni internet. Razdoblje provedbe bilo je vrlo blizu. Trebalo je staviti ili podzemni ili 

zračni kabel. Nakon što se vidjelo da sve iziskuje velike investicije Općina Donja Voća je 

uvidjela da nema likvidnosti, imali su veća potraživanja od nekakvih projekata i odustalo se 

od ulaganja u tako veliki projekt. Recimo da je šteta od 63,5 milijuna kuna međutim kao 

partner u konzorciju nismo mogli odlučivati. Dvije tvrtke u zajednici ponuditelja koje su dale 

bankarsku garanciju s obzirom na vrijednost projekta su vjerojatno kupile neki materijal i 

nakon 2, 3 mjeseca trajanja ugovora Općina Donja Voća je odlučila raskinuti ugovor o 

izvođenju. U materijalima imate koje su tvrtke dobile ugovor i očitovanje Općine Donja Voća 

gdje se traži raskid ugovora.  

 

Pročitan je dopis Mate Bjeliša koji se ispričao zbog nedolaska na sjednicu.  

Mate Bjeliš u dopisu navodi o statusu projekta PRŠI konzorcija Donja Voća: „Dogodile su se 

promjene čelnika što je rezultiralo kašnjenjem nastavka projekta. Bio je postignut dogovor o 

nastavku projekta i raspisan natječaj u listopadu 2021. godine. Pojavili su se novinski članci 

kako od projekta vjerojatno neće biti ništa. Nakon pozitivne ocjene dobivena je valjana 

ponuda zajednice ponuditelja s kojom je sklopljen ugovor. Da je nositelj za isto osigurao za 

projekt dokazano je proračunskom stavkom u projektu. Dokumentacija o nabavi je bila 

pripremljena te je izmijenjena zahtjevom naručitelja. U DON-u je bila navedena mogućnost 

raskida ugovora. Ugovor s zajednicom ponuditelja nije raskinut unutar ugovornog roka. Nije 

poznato u kojoj se fazi projekt trenutno nalazi. Nositelj projekta od veljače 2021. nije naplatio 

nijedan račun za PRŠI. Načelnica Općine Donja Voća raspolaže sa više informacija te može 

odgovoriti na postavljeno pitanje te se preporuča da joj se uputi pitanje s ciljem 

rasvjetljavanja situacije.“ (ukratko iz dopisa) 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je pred vijećnicima prijedlog raskida ugovora koji je 

poslala Općina Donja Voća. Zatražilo se od Općine da potpiše sporazumni raskid ugovora. 

Sporazumni raskid ugovora potpisale su sve općine osim Općine Petrijanec i Općine 

Maruševec. Govori se o raskidu ugovora suradnje na projektu, ne izvođenju. Raskid ugovora 

je šturo napravljen te se traži mišljenje Vijeća i svih ostalih da se vidi da li se izlazi iz projekta 

ili će se se raskinuti sve daljnje aktivnosti sa Općinom Donja Voća. Odvjetnik Suljić 

obavještava Općinu o svemu kao projektnog partnera. 

 

Martin Evačić navodi kako bi se trebao angažirati odvjetnik koji se bavi korporacijskim 

pravom da se ima njegovo mišljenje. 

 

Načelnik Željko Posavec napominje kako se krenulo u to, u početku se pretpostavljalo da 

će Varaždinska županija biti nositelj.  

 



Martin Evačić navodi kako treba tražiti od Općine Donja Voća obrazloženje zašto su 

raskinuli ugovor i izjavu od odgovornosti da Općina Petrijanec nema odgovornost za to i 

zatražiti mišljenje odvjetničkog ureda. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Matija Košić navodi kako se slaže da se traži mišljenje odvjetničkog ureda, te pita da je bilo 
više sloge među zajednicom da li bi se dalo riješiti to? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara da se ne zna kada su se okolnosti promijenile, s nekim 
stvarima se nije bilo upoznato, postali su pasivni na sastancima. 
 

Josip Božić navodi neka dopis sastavi odvjetnički ured. 

 

Matija Košić pita za pojašnjenje što je zajednica ponuditelja i ima pitanje da li su bila neka 

potraživanja? 

 

Načelnik Željko Posavec pojašnjava zajednicu ponuditelja te napominje kako je Općina 

podmirila potraživanja prema Općini Donja Voća koje je imala. 

 

Matija Košić pita koliko je Općina sudjelovala u tome? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako će dobiti informacije na sljedećoj sjednici. 

 

Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća predlaže Zaključak u nastavku te daje 

točku na glasovanje. Sa danih 10 glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec prima na znanje Informacije vezane uz projekt 

„Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća“ te 

donosi ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec utvrđuje da treba poduzeti sljedeće radnje u vezi 

predmetnih Informacija iz članka 1. ovog Zaključka: 

1. Traženje Izjave odgovornosti od Općine Donja Voća za provođenje, realizaciju i 

eventualne sporove oko projekta iz članka 1. i obrazloženje zašto su raskinuli ugovor i 

dostavu svih plaćenih usluga, robe ili radova iz proračuna Općine Petrijanec. 

2. Traženje od Općine Donja Voća Izjavu da Općina Petrijanec nije odgovorna za 

raskid ugovora i da nije odgovorna za sve sporove koji proizlaze iz navedenih ugovora 

o nabavi ili drugih ugovora ili sporazuma. 

3. Traženje mišljenja odvjetničkog ureda o daljnjem postupanju. 

 

Točka 3. 

Odluka o dozvoli uknjižbe prava vlasništva nad nekretninom 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se radi o kupoprodajnom ugovoru koji je bio potpisan 

02.09.2003. od strane bivšeg načelnika, nije bio ovjeren kod javnog bilježnika. Bile su uplate 



u 2003. godini, 2004. godini i nekoliko uplata u 2022. godini. Sada je uplatio sve do punog 

iznosa od 24.447,00 kuna. Radi se o čestici k.č.br. 115/21 u k.o. Družbinec. 

Napravila se procjena vrijednosti zemljišta  sa današnjom cijenom, cijena je 24.850,00 kuna, 

malo veća od tadašnje ugovorene cijene. 

Predlaže se uknjižbeno očitovanje pošto je sve uplaćeno u cijelosti prema kupoprodajnom 

ugovoru. 

 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o dozvoli uknjižbe 

prava vlasništva nad nekretninom. 

 

Točka 4. 

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 se prošle godine povisila ekonomska cijena dječjeg 

vrtića sa 1.250,00 kn na 1.300,00 kn. Općina je tada preuzela plaćanje dodatnih 50,00 kn. 

Dječji vrtić Bambi dao je zahtjev pa se moli vlasnica Edita Bunić da objasni. 

 

Edita Bunić navodi kako budući da su cijene svih energenata, hrane porasle, moli se Općina 

da li može povećati ekonomsku cijenu vrtića budući da i drugi vrtići imaju veću ekonomsku 

cijenu vrtića. S ovom ekonomskom cijenom ne može se pokrivati sve te troškove, ne može 

se zaposliti još jedna spremačica koja je nužno potrebna, jer jedna spremačica ne može 

sama tako veliki objekt čistiti. Tu je poslana jedna usporedba koliko je porasla cijena hrane, 

struje, vode. Manjak je odgojitelja, nužno je povisiti im plaće, odgojitelje treba zadržati. Dječji 

vrtić ima zdravstvenog voditelja, pedagoga i vanjskog stručnog suradnika psihologa. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se može napraviti usporedba: Dječji vrtić Bubamara u 

Knegincu Gornjem ima ekonomsku cijenu vrtića 1.700,00 kn za vrtićki program i za jaslice 

2.000,00 kn, Općina sufinancira 900,00 kn vrtićki program i 1.000,00 kn jaslički program. 

Dječji vrtić u Ljubešćici, ekonomska cijena je 1.800,00 kn, Općina sufinancira 900,00 kn za 

prvo dijete, drugo dijete sa 1.350,00 kn. Škrinjica Vidovec, ekonomska cijena je 1.900,00 kn, 

Općina sufinancira 1.100,00 kn. Nadalje su pobrojani i drugi vrtići sa ekonomskim cijenama i 

postotkom sufinanciranja općina. 

U Općini Petrijanec trenutno je ekonomska cijena 1.300,00 kn, Općina sufinancira za prvo 

dijete 800,00 kn, za drugo dijete 925,00 kn, za treće dijete je besplatno. 

Trenutno je u dječjem vrtiću 154 djece, nekoliko ih je na listi čekanja. 

Nekoliko djece je smješteno u vrtić u Sračincu, dvoje djece je u vrtiću Dječji svijet, dvoje 

djece je u Dječjem vrtiću Sveta Uršula, dvoje djece je u vrtiću Čira Čara, jer su to roditelji 

zatražili zbog popodnevne smjene ili posebnog programa koji vrtić u Petrijancu ne izvodi. 

Traži se mišljenje Vijeća kako ćemo postupiti. Djece u vrtiću će biti sve više. Prijavljen je 

projekt Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića na Nacionalni program oporavka i otpornosti. 

Dakle, vrtić je zatražio povećanje ekonomske cijene za 400,00 kn. Općina s trenutnom 

ekonomskom cijenom godišnje sufinancira 1.400.000,00 do 1.500.000,00 kn iz proračuna. 



Četvrtina izvornih prihoda Općine u proračunu odlazi na sufinanciranje predškolskog odgoja. 

Mjesečno je račun za vrtić između 120 i 130 tisuća kuna, plus osam djece u vanjskim 

vrtićima. Vanjski vrtići se sufinanciraju sa 600,00 kuna. Danas se treba dogovoriti koliko bude 

povećanje ekonomske cijene. 

 

Edita Bunić navodi kako vrtić ulaže u didaktiku za djecu. Navodi kako se s tom cijenom ne 

može dizati plaća radnicima. Također plaćeno je 4.500,00 kn za edukaciju odgojiteljica. 

 

Načelnik Željko Posavec pita kada su prvi put povisili ekonomsku cijenu vrtića da li su 

tetama išle plaće gore između 200,00 i 400,00 kn neto? 

 

Edita Bunić navodi da sve što se tada diglo u ekonomskoj cijeni je išlo za plaće. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako vrtić nije općinski, te Općina ne određuje plaće, 

Općina određuje ekonomsku cijenu dječjeg vrtića i potpisan je ugovor o najmu. Ako se 

povećaju plaće odgojiteljica, u vrtiću su četiri asistenta na pola radnog vremena, što je sa 

njima? Asistente u 100% iznosu sufinancira Općina. Analizom dječjih vrtića također se 

pokazalo da je petrijanečki vrtić najjeftiniji. Na nama je sad da odlučimo koliko će se povećati 

ekonomska cijena dječjeg vrtića i koliko sufinancira Općina. Aktivnosti kao što su dramska, 

engleski i folklor se plaćaju dodatno u vrtiću, s 180,00 kuna se povećalo na 200,00 kuna. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Martin Evačić navodi kako bi povećanje za 400,00 kn trenutno bilo previše, neka se ide s 
manjim povećanjem ekonomske cijene. 
 
Matija Košić pita koliko bi porasle plaće zaposlenih? 
 
Edita Bunić navodi kako bi plaće porasle toliko koliko bi ostalo dok se plate režije i da se ne 
bude u gubitku. 
 
Ines Krobot pita koliko je zaposlenih spremačica? 
 
Edita Bunić odgovara da je zaposlena jedna spremačica i dvije kuharice. 
 
Ines Krobot pita koliko bi s tim povećanjem odgojiteljicama išla plaća gore? 
 
Edita Bunić odgovara kako se može povećati plaća ako nema gubitka. 
 
Josip Božić pita koliko je zaposlenih teta u vrtiću u Petrijancu? 
 
Jelena Hrženjak odgovara kako je zaposleno 14 odgojiteljica, 2 kuharice, 1 spremačica, 1 
pomoćni radnik i 4 asistentice.  
 
Načelnik Željko Posavec pita koliko su edukacija imale odgojiteljice za prošlu školsku 
godinu? 
 
Jelena Hrženjak odgovara kako mora provjeriti, odgojitelji trebaju imati 60 sati godišnje 
usavršavanja. 
 
Načelnik Željko Posavec navodi kako se ne može dogoditi kada odgojitelj ide na bolovanje 
da pomoćni ostaje sam na 25 djece. 



Edita Bunić navodi kako se na natječaj ne javljaju odgojitelji jer ih na burzi nema, svi žele u 
gradski vrtić.  
 
Diana Kovačić pita koji su uvjeti za zapošljavanje asistenata? 
 
Edita Bunić odgovara kako je uvjet srednja stručna sprema. 
 
Ines Krobot navodi ako se ide s povećanjem ekonomske cijene neka se odgojiteljima 
poveća plaća. 
 
Načelnik Željko Posavec navodi kako se čula i jedna i druga strana, s kojim povećanjem da 
se ide? Ako se poveća ekonomska cijena na 1.550,00 kuna, poveća se sufinanciranje 
Općine za 150,00 kuna, tada će Općina sufinancirati 950,00 kuna za prvo dijete i 600,00 
kuna plaća roditelj, za drugo dijete Općina će sufinancirati 1.100,00 kuna i 450,00 kuna plaća 
roditelj. Da li se slažete sa time? 
 
Edita Bunić odgovara kako se bude provjerilo, ako se s tim ne bude moglo, morat će se 
raskinuti ugovor. 
 
Načelnik Željko Posavec ističe kako se ravnatelj nije pojavljivao u vrtiću u Petrijancu. 

 

Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

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 5. 

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 se mijenja Odluka jer umjesto dvije su sada tri 

odgojno-obrazovne skupine u članku 2. Tu su tri učiteljice na puno radno vrijeme. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Josip Božić pita da li je istina da roditelji djece koja su u skupini sa romskom djecom ne 

plaćaju produženi boravak? 

 

Načelnik Željko Posavec navodi da to nije točno. 

 

Josip Božić pita tko financira romski produženi boravak? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako 50% plaća Županija, 50% plaća Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja. I tako je već 10-ak godina. 

 



Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

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 6. 

Rasprava o Prijedlogu Programa potpora poljoprivredi na području Općine Petrijanec 

za razdoblje od 2022. do 2025. godine 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je bilo obavljenih nekoliko razgovora o poljoprivredi, 

stočarstvu, proizvodnji mlijeka. Vama na razmišljanje daje se informacija da u mljekarstvu 

raste samo premija. Ideja je da se razmisli o nekakvoj korisnoj mjeri potpore. Može se 

ograničiti potpora sa nekih 0,10 ili 0,15 lipa po litri mlijeka. Treba razmisliti u kojem smjeru ići. 

Trebalo bi obaviti niz stvari, dobiti suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za 

plaćanja u ribarstvu i ruralnom razvoju da je to de minimis potpora te da nije poticaj, jer isti 

poljoprivrednik kad bi se prijavljivao na natječaj Fonda, ako to ne bi bila izravna potpora imao 

bi minus bodove. U općini je 12 do 15 ozbiljnih stočara.  

Sada se daje Vama na znanje a kada bude se donosila Odluka, trebat će se dogovoriti i naći 

sredstva za to. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Josip Božić navodi kako njemu da se ide sa 0,15 lipa po litri bi donijelo samo 750,00 kuna 
mjesečno. 
 
Josip Božić predložio je populističku mjeru od 100,00 kn po grlu stoke. 
 
Načelnik Željko Posavec navodi da dok se pregovaralo sa mljekarima oni su bili zadovoljni 
s tih 0,15 lipa po litri. Sve je to u početnoj fazi, razmislite o tome. 
 
 

Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća predlaže zaključak. Sa danih 10 glasova 

„ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec treba razmisliti o Prijedlogu Programa potpora 

poljoprivredi na području Općine Petrijanec za razdoblje od 2022. do 2025. godine. 

 

 

Točka 7. 

Informacije o dugovanjima pravnih osoba za komunalnu naknadu i komunalni 

doprinos 

 

Martin Evačić navodi kako za komunalnu naknadu od 2011. godine postoje dugovi, od 

309.000,00 kuna, plaćeno je 113.000,00 kuna, radi se o pravnim osobama. 



Od komunalnog doprinosa od 266.000,00 kuna naplaćeno je 22.000,00 kuna i ostalo je 

nenaplaćeno 246.000,00 kuna. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako su 2019. godine išle opomene, 2020. godine su se 

slale otvorene stavke. Ti podaci su za Vas te zbog GDPR -a, ne smijete prosljeđivati van 

informacije. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Martin Evačić predlaže da za potraživanja koja nisu u zastari neka se ide sa opomenama i 
nakon toga sa rješenjem o ovrsi. 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako će uz opomenu ići i otvorene stavke. 
 
Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća predlaže zaključak. Sa danih 10 glasova 

„ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec prima na znanje Informacije o dugovanjima pravnih 

osoba za komunalnu naknadu i komunalni doprinos. 

 

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Pitanja i prijedloga vijećnika nije bilo. 

 

Točka 9. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 14. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 21.34 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 13. sjednice Općinskog vijeća od 31. kolovoza 2022. godine 

2. Zaključak 

3. Odluka o dozvoli uknjižbe prava vlasništva nad nekretninom 

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

obrazovanja u Dječjem vrtiću Bambi 

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

vrijeme školske godine 2022./2023. 


