
                                                        
                      
                    

 

                                               
KLASA: 024-02/22-01/06 

URBROJ: 2137-20-22-1 

Sveti Petar Orehovec, 27. svibnja 2022. 

 

 Na temelju članka 35. Statuta Općine Sveti Petar Orehovec («Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije» broj 9/21), te članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Sveti Petar Orehovec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/21) 

 

SAZIVAM 

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec 

 

 Sjednica će se održati 1. lipnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 20,00 sati u 

vijećnici. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava te donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana 

ureĎenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem, 

2. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o godišnjem poslovanju Općinskog 

komunalnog poduzeća Sveti Petar Orehovec d.o.o. za 2021. godinu, 

3. Rasprava te donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Sveti Petar 

Orehovec za 2021. godinu, 

4. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u kulturi na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 

5. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Petar Orehovec u 

2021. godini, 

6. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 

7. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u 

protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 

8. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 

9. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u sportu na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 

10. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 

11. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u osnovnom školstvu na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 

12. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Sveti Petar Orehovec 

u 2021. godini, 

13. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o 

namjenskom korisštenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih zgrada 

u prostoru na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 
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14. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od 

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Sveti Petar 

Orehovec u 2021. godini, 

15. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih 

od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini,  

16. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa poticanja 

razvoja poljoprivrede na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2021. godini, 

17. Rasprava te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Koprivnica 

za 2021. godinu, 

18. Rasprava te donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveti Petar 

Orehovec za 2021. godinu, 

19. Rasprava te donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Sveti Petar 

Orehovec, 

20. Rasprava te donošenje: 

a) Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Sveti Petar Orehovec za 2022. 

godinu, 

b) Programa potpora u gospodarstvu na području općine Sveti Petar Orehovec za 2022. 

godinu, 

c) Programa potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Sveti Petar 

Orehovec u 2022. godini, 

21. Rasprava te donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvui načinu rada Dječjeg vrtića Mali Petar, 

22. Rasprava te donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu utvrĎivanja osnovne plaće 

radnika u Dječjem vrtiću Mali Petar, 

23. Rasprava te donošenje Odluke o cijeni usluga u Dječjem vrtiću Mali Petar, 

24. Rasprava te donošenje Odluke o prodaji kuće i zgrade u ruševnom stanju i graĎevinskog 

zemljišta označenog kao čkbr. 1404 k.o. Gregurovec, 

25. Rasprava te donošenje Odluke o prodaji kuće i zgrade u ruševnom stanju i graĎevinskog 

zemljišta označenog kao čkbr. 110/4 i 113/1 k.o. Fodrovec, 

26. Rasprava te donošenje Odluke o prodaji kuće i zgrade u ruševnom stanju i graĎevinskog 

zemljišta označenog kao čkbr. 429/1, 429/2, 430, 431 i 432/2 k.o. Mikovec,   

27. Pitanja i prijedlozi. 

 

 NAPOMENA:  

 

Molimo sve pozvane vijećnice i vijećnike, kao i ostale naprijed navedene, da se prilikom 

dolaska na sjednicu Općinskog vijeća te prilikom trajanja sjednice, pridržavaju propisanih 

osnovnih epidemioloških mjera sukladno aktualnim napucima. 

                                                                                               

                                                                                                            PREDSJEDNIK: 

                                                                                                             Josip MeĎan, v.r 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dostaviti:     

-     Članovima Općinskog vijeća, 

- Općinskom načelniku, 

- Zavod za prostorno ureĎenje Koprivničko-križevačke županije, 1. točka dnevnog reda, 

- direktoru Općinskog komunalnog poduzeća d.o.o. Sveti Petar Orehovec, 2. točka 

dnevnog reda, 

- Martina Hasanec, pročelnica JUO, 

- Marija Gerić, viši referent knjigovoĎa, 

- Božo Birt, komunalni redar, 

- Radio Križevci, 

- Uz materijale sjednice, 

- Pismohrana.  


