
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/1 
URBROJ: 2186-6-01/1-22-18 
Petrijanec, 15. prosinca 2022. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 15. sjednica Općinskog vijeća za dan 15. prosinca 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 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

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

potpredsjednik Općinskog vijeća, 3. Ines Krobot, 4. Marijan Ljubić, 5. Miroslav Koprek, 6. 

Rudolf Potočnjak, 7. Goran Kišić, 8. Ines Kurečić, 9. Josip Božić, 10. Gordana Vidović 

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Zvonko Bedenik, Diana Kovačić, 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 15. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća od 28. rujna 2022. godine 

2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja 

Nova Ves Petrijanečka 

3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade 

Končara u naselju Nova Ves Petrijanečka 

4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Petrijanec 



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

nepogoda za 2023. godinu 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

6. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u 

Varaždinu 

7. Zaključak o sklapanju Izvansudske nagodbe radi isplate obeštećenja za oduzetu 

površinu nekretnina u vlasništvu Marije Mušić 

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 14. sjednice Općinskog vijeća od 28. rujna 2022. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 14. 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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 28. rujna 

2022. godine. 

 
 

Točka 2. 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova 

Ves Petrijanečka 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se izmjenom Prostornog plana još 2021. godine 

označilo za dvije stambene zone u Novoj Vesi Petrijanečkoj za koje se trebalo napraviti 

Urbanističke planove uređenja, radi se o sjeveroistočnom dijelu i dijelu južno od Ulice Rade 

Končara. Napravljeni su svi koraci za donošenje Odluka, bila je javna rasprava. Javna 

rasprava trajala je trideset dana, mogli su se dostaviti prijedlozi i komentari. U 

sjeveroistočnom dijelu i južno od Ulice Rade Končara trebalo bi se nalaziti oko 70 gradilišta. 

Slijedi izrada geodetskog elaborata i provedba u katastru i gruntovnici. Dio mreže 

kanalizacije i vode je napravljen. U Ulici Hinka Krizmana i Ulici Rade Končara se već proteže 

kanalizacijska mreža. Priprema za samu građevinsku zonu je već odrađena. Ima već upita 

za gradilišta. 

Smatra se da je to dobra demografska mjera. To je sve vezano i rečeno za točku 2. i točku 3. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 



Matija Košić napominje kako je dobra demografska mjera, te da li ova Odluka određuje 
točno što se može i što se ne može graditi? Da li se tu može nešto dorađivati, u sljedećih 
nekoliko godina, tu budu lijepi stambeni objekti a da se ima što ponuditi? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako su u jednoj i drugoj zoni označene zelene zone 
koje će ostati u vlasništvu Općine, gdje može biti park, trg ili igralište. Na drugoj strani je 
ostavljena označena narančasta čestica gdje može biti neka općinska zgrada. Dio zelene 
zone ide u trokut gdje se može napraviti neko igralište ili trg. 
U Južnoj zoni ima oko 4 do 6 manjih zelenih zona gdje bi se mogli uključiti bilo kakvi sadržaji. 
 

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 donošenju 

Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves Petrijanečka. 

 

 

Točka 3. 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade 

Končara u naselju Nova Ves Petrijanečka 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je pod točkom 2. bilo sve rečeno i za točku 3. te ako 

ima netko kakvih pitanja, neka pita. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Matija Košić ima pitanje, pošto ima sve više djece te ako će se mladi naseliti, najbliži vrtić je 
u Petrijancu. 
 
Načelnik Željko Posavec navodi što se tiče dogradnje vrtića sada je trinaest općina s 

područja Varaždinske županije dobilo odluku o sufinanciranju, Općina je dobila 4,9 milijuna 

kuna za četiri prostorije koje bi se trebale dograditi s Nacionalnog plana oporavka i 

otpornosti. Nešto će i Općina morati uložiti. 

Što se tiče Područne škole Nova Ves projekt je napravljeni, Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja bi trebalo raspisati natječaj za dogradnju škole. 

Dječji vrtić u Petrijancu je prekapacitirani i svakako postoji potreba za dogradnjom. 

 

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 donošenju 

Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara u naselju Nova 

Ves Petrijanečka. 

 

 

 

 

 



Točka 4. 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se u Odluci o koeficijentima samo dodaje novi naziv 

radnog mjesta viši referent za projekte i javnu nabavu koji je 9. Klasifikacijski rang te se 

predlaže koeficijent 1,81. Potrebno je to radno mjesto zbog vođenja projekata kojih je sve 

više. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

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 koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Petrijanec. 

 

 

Točka 5. 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je Plan djelovanja u materijalima, te da su posebno 

zanimljivi podaci o elementarnim nepogodama. Još se ne zna što će biti sa sušom ove 

godine, da li će biti ista situacija kao i sa tučom, da se javljaju oštećenici direktno na 

agenciju. Za sada još nema informacija. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

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 donošenju 

Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. 

 

 

 

 

 

 

 



Točka 6. 

Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u 

Varaždinu 

 

Martin Evačić predlaže da se točka daje na znanje pošto nitko nema prijedlog, vijećnici neka 

vide da li imaju kandidata. Mole se vijećnici da vide da li imaju kandidata i da se ta točka 

ponovno stavi na sljedeću sjednicu Vijeća. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća predlaže s obzirom da nije bilo 

prijedloga za imenovanje da se ova točka stavi na sljedeću sjednicu. Sa danih 10 glasova 

„ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno prihvaća prijedlog da se Zaključak o 

prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu stavi 

na sljedeću sjednicu. 

 

Točka 7. 

Zaključak o sklapanju Izvansudske nagodbe radi isplate obeštećenja za oduzetu 

površinu nekretnina u vlasništvu Marije Mušić 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec obrazlaže točku. Početkom 2017. godine izrađena su dva 

geodetska elaborata od tvrtke GEO-DIN d.o.o., Ulica Alojzija Stepinca se proširila na 5 

metara. Bilo je puno sastanaka sa vlasnicom Marijom Mušić, prethodna vlasnica bila je 

njezina majka, to su čestice 328 k.o. Petrijanec i čestica 4 k.o. Družbinec. 

Činjenica je da se cesta proširila i nakon ostavinske rasprave je to dobila kćer koja se 

zainteresirala sa odvjetnicom. Činjenica je da je stranka oštećena. Rješenje je da se napravi 

Izvansudska nagodba za zemljište u općini. Predlaže se da se to riješi na taj način da se 

izbjegnu dodatni troškovi. Radi se o iznosu od 13.411,41 kn i 1.500,00 kn troškovi odvjetnice. 

Zaključak je radilo odvjetničko društvo. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Matija Košić pita da li kada se cesta proširivala tada se to nije moglo riješiti? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako se cesta išla proširivati s lijeve strane jer su s 
desne strane bile napravljene ograde. Tada je proveden javni poziv u Varaždinskim vijestima 
gdje je stranka mogla doći i žaliti se. Javni poziv je bio objavljen u utorak i isti dan je bila 
javna rasprava. Bio je to treći mjesec 2017. godine. Stranka se onda nije žalila. Kad je kćer 
to naslijedila, ona se počela javljati dopisima da je oštećena. Geodetski elaborat je pokazao 
koliko je to kvadrata, postoji i izvješće o izmjeri. 
 
Martin Evačić predlaže da se to prihvati. 
 
 

 



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 Zaključak o sklapanju 

Izvansudske nagodbe radi isplate obeštećenja za oduzetu površinu nekretnina u 

vlasništvu Marije Mušić. 

 

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Martin Evačić predlaže načelniku da napravi plan uštede energije na području općine u vidu 

grijanja prostora koje koriste sportska društva, udruge i plan uštede koji bi mogli ostvariti 

gašenjem javne rasvjete. To bi bio plan uštede troškova struje i plina. 

 

Načelnik Željko Posavec pokazuje na projektoru analizu potrošnje po godinama. 

2017. godine potrošnja plina u Društvenom domu Majerje bila je 20.000,00 kuna, u 

Društvenom domu Petrijanec 24.000,00 kuna, zgrada Općine 11.000,00 kuna. 

2018. godine bilo je 19.000,00 kuna za Društveni dom, 10.000,00 kuna zgrada Općine.  

2019. godine za Društveni dom Majerje bilo je 9.000,00 kuna, za Društveni dom Petrijanec 

13.000,00 kuna, za zgradu Općine 8.360,00 kuna. 

2020. godine za Društveni dom Majerje bilo je 14.600,00 kuna, Društveni dom Petrijanec 

23.500,00 kuna, zgrada Općine 10.000,00 kuna. 

2021. godine za Društveni dom Majerje bilo je 24.462,00 kune, Društveni dom Petrijanec 

38.623,00 kuna, zgrada Općine 15.000,00 kuna. 

Podaci do listopada 2022. godine, Društveni dom Majerje 26.000,00 kuna, Društveni dom 

Petrijanec 31.000,00 kuna, zgrada Općine 11.000,00 kuna. 

Društveni dom Strmec Podravski novougrađeni plin za 2021. godinu je 9.000,00 kuna, do 

sada 2022. godine je 17.990,00 kuna. 

Društveni dom Nova Ves za 2022. godinu do sada je 8.900,00 kuna, 2021. godine bilo je 

12.000,00 kuna, 2020. godine bilo je 6.000,00 kuna, 2019. godine bilo je 9.000,00 kuna, 

2018. godine bila je 21.000,00 kuna. 

 

Josip Božić ima prijedlog za Strmec Podravski za antifriz. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi troškove za javnu rasvjetu 2017. godine, Majerje 

33.000,00 kuna, Nova Ves Petrijanečka 36.000,00 kuna, Petrijanec 88.000,00 kuna, Strmec 

Podravski 27.000,00 kuna, Družbinec 23.000,00 kuna, Zelendvor 15.000,00 kuna. 2018. 

godine su slični podaci. 2020. godine Petrijanec 65.000,00 kuna. 

 

Matija Košić pita na koji način bi se moglo uštedjeti. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara da se u domovima kroz cijeli tjedan održavaju sastanci i 

probe. 

 

Ines Krobot pita da li to znači da se ide prema ograničavanju korištenja Društvenih domova 

za djelovanje udruga? KUD ima četiri sekcije ako ne može u Društveni dom gdje će? 

 



Načelnik Željko Posavec odgovara da bi se sastanci i probe mogli svesti na dva dana u 

tjednu. 

 

Matija Košić pita da li to znači da će biti ograničavanje korištenja društvenih domova? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara da bi sve moglo svesti na dva dana u tjednu. 

 

 

Točka 9. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 15. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 19.53 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 14. sjednice Općinskog vijeća od 28. rujna 2022. godine 

2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja 

Nova Ves Petrijanečka 

3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade 

Končara u naselju Nova Ves Petrijanečka 

4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Petrijanec 

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

nepogoda za 2023. godinu 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

6. Zaključak o sklapanju Izvansudske nagodbe radi isplate obeštećenja za oduzetu 

površinu nekretnina u vlasništvu Marije Mušić 

 


