
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:    022-05/20-01/1 
URBROJ: 2186-06-02/1-20-1 
Petrijanec, 19. ožujka 2020.  

Na temelju članka 49. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 16/13 i 52/17), podnosim Općinskom vijeću Općine Petrijanec sljedeće: 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 
o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec  

za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2019. godine 

 I. UVODNI DIO 

 Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Petrijanec, općinski 
načelnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o 
svom radu. 

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, 
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje 
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog 
djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa 
zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Petrijanec, u okviru svog 
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu 
povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao 
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, 
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima 
Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao 
njihov rad te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
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1. U području zaposlenosti – nositelja poslova: 

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja sa 
suradnicima, kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Petrijanec, 
tako i sa ovlaštenim osobama na razini županije, gradova, općina i s predstavnicima resornih 
ministarstava. 
U Općini Petrijanec je na dan 31.12.2019. godine u radnom odnosu na neodređeno  i 
određeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 6 službenika. 

1. Dužnosnici:...................................................................................... 2 
                (općinski načelnik) 
      (zamjenik općinskog načelnika) 

2. Jedinstveni upravni odjel:…………................................................ 6 
               (4 službenika na neodređeno vrijeme) 
    (2 službenika na određeno vrijeme) 

2. U području financija: 

U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove: izradu proračuna Općine 
Petrijanec za 2019. godinu, izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s 
izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih 
poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Petrijanec kao i druge 
poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Petrijanec. 

1. Ukupni prihodi i primici Općine Petrijanec u 2019. godini bili su 16.003.040,23 kuna. 

2. Ukupni rashodi i izdaci Općine Petrijanec u 2019. godini bili su 17.262.634,96 kuna. 

Proračun Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije Proračuna Općine Petrijanec za 
2020. i 2021. godinu doneseni su na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 
28. studenoga 2018. godine, a objavljeni u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 
80/18. 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu donesene su 
na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 16. svibnja 2019. 
godine, a objavljene su u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 
32/19. 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu donesene su 
na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 18. srpnja 2019. 
godine, a objavljene su u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 
48/19.   

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu donesene su 
na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 19. prosinca 2019. 
godine, a objavljene su u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 
90/19.    

3. U području javnosti rada 

Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom vjesniku Varaždinske županije, na 
web stranici Općine Petrijanec www.petrijanec.hr, na oglasnoj ploči Općine Petrijanec, na 
sjednicama Općinskog vijeća Općine Petrijanec, u komunikaciji s građanima te kroz medije. 
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4. U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Petrijanec 

Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti Općinsko 
vijeće Općine Petrijanec donijelo je u 2019. godini sljedeće akte: 

PRORAČUNI 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2018. godinu 

2. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu 

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2018. godinu 

4. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu 

5. 1. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu i 
projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu 

6. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu 

7. III. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu i 
projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu 

8. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
Petrijanec za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 
01.01.2019. do 30.06.2019. godine 

10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje 
od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine 

11. Proračun Općine Petrijanec za 2020. godinu 

12. Projekcije Proračuna Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu 

13. Razvojni programi Općine Petrijanec za 2020. godinu i projekcije razvojnih programa 
Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu 

14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu 

15. 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu 

16. III. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu i 
projekcije Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu 

ODLUKE 

1. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2019. godinu 

2. Odluka o komunalnom doprinosu 

3. Odluka o komunalnoj naknadi 

4. Odluka o izravnoj dodjeli sredstava financijske potpore prema programima rada 
udruga sa sjedištem na području Općine Petrijanec 

5. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 
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6. Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Petrijanec 

7. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Petrijanec 

8. Odluka o postupku za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima 
upravlja Općina Petrijanec i na nekretninama koje su u vlasništvu Općine Petrijanec 

9. Odluka o davanju u zakup i korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Petrijanec 

10. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
Petrijanec za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine 

11. Odluka o imenovanju ulice u naselju Majerje 

12. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 
nepogoda za 2019. godinu 

13. Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu 

14. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijanec za razdoblje 
2019.-2025. godine 

15. Strategija upravljanja imovinom Općine Petrijanec za razdoblje 2019. – 2025. godine 

16. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području 
Općine Petrijanec za 2019. godinu 

17. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec 

18. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijanec 

19. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijanec 

20. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 1205 k.o. Petrijanec 

21. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 325/5 k.o. Petrijanec 

22. Odluka o promjeni dijela granice između naselja Petrijanec i Družbinec 

23. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2019. godini 

24. Odluka o komunalnom redu na području Općine Petrijanec 

25. Odluka o imenovanju ulice u naselju Nova Ves Petrijanečka 

26. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o davanju koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijanec 

27. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 
2020. godinu 

28. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2020. godinu 

29. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

30. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 
nepogoda za 2020. godinu 

31. Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Petrijanec 
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33. Odluka o imenovanju ulica u naseljima Strmec Podravski, Zelendvor i Nova Ves 
Petrijanečka 

34. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravno odjelu Općine Petrijanec 

ZAKLJUČCI 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Petrijanec za 2018. godinu 

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2018. godinu 

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada Općine Petrijanec za 
2018. godinu 

4. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 
odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
te mjera za uklanjanje otpada Općine Petrijanec za 2018. godinu 

5. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine 
Petrijanec u 2018. godini 

6. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2018. godini 

7. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 

8. Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Petrijanec za 2020. godinu 

9. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
Općine Petrijanec za razdoblje od 2020. do 2023. godine 

PROGRAMI 

1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 
Petrijanec za 2018. godinu 

2. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Petrijanec za 2018. godinu 

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Petrijanec za 2018. godinu 

4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 

5. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 

6. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Petrijanec za 2019. godinu 

7. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 
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8. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 

9. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Petrijanec za 2019. godinu 

10. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2020. 
godinu 

11. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. 
godinu 

12. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 
2020. godinu 

13. III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 

14. III. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Općine Petrijanec za 2019. godinu 

15. III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Petrijanec za 2019. godinu 

PLANOVI 

1. Godišnji plan davanja koncesija za 2019. godinu 

2. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 

3. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine 
Petrijanec 

4. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2020. godinu 

ANALIZA 

1. Analiza davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijanec 

2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2019. godinu 

SMJERNICE 

1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Petrijanec za 
razdoblje od 2020. do 2023. godine 

5. U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika 

ODLUKE 

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Petrijanec 
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2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO Petrijanec 

PRAVILNIK 

1. Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge 
na području Općine Petrijanec 

PLANOVI 

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec za 2019. godini 

2. Plan nabave za 2019. godinu 

3. 1. izmjena Plana nabave za 2019. godinu 

4. 2. izmjena Plana nabave za 2019. godinu 

5. 3. izmjena Plana nabave za 2019. godinu 

6. 4. izmjena Plana nabave za 2019. godinu 

7. 5. izmjena Plana nabave za 2019. godinu 

8. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine 
Petrijanec za 2020. godinu 

Općinski načelnik je u 2019. godini zaključio: 
                          

• ugovora o javnim radovima     3 
• ugovora o financiranju javnih potreba (udruge)  27  
• izvođenje radova      11 
• stručni nadzor        4 
• poslovna suradnja      23 
• subvencioniranje premija osiguranja    3 
• izvođenje predstave      3 
• sufinanciranje projekata     11 
• darovni ugovor      1 
• zakup poslovnih prostora                1  
• zakup mobilnog reciklažnog dvorišta              2 
• kupoprodajni ugovor                  2 
• utvrđivanje suvlasništva                1 
• priključenje na komunalnu infrastrukturu                             9 
• održavanje komunalne infrastrukture                                  1 
• ugovor o nabavi      3 
• ugovor o koncesiji      1 
• opskrba plinom      8 

1. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 

U 2019. godini kroz program javnih radova ukupno su bile zaposlene 3 osobe na određeno 
vrijeme. 

 7



Temeljem zaključenog ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Općine 
Petrijanec, provodi se projekt "Zaželi – pomoć u zajednici za starije osobe" na području 
Općine Petrijanec. Na projektu je zaposleno 10 žena na određeno vrijeme. 

2. U području zaštite i spašavanja 

Analizu stanja razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2019. godinu 
Općinsko vijeće Općine Petrijanec usvojilo je na 23. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. 
godine. 
Općinsko vijeće Općine Petrijanec  je na  23. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine 
donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec  za 2020. godinu, 
te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Petrijanec za razdoblje od 
2020. do 2023. godine. 

III. PRIJAVLJENI PROJEKTI U 2019. GODINI – NISU ODOBRENI 

1. Ulica Andrije Hebranga u Petrijancu – rekonstrukcija ceste: Datum prijave:  
11.03.2019. - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – Program održivog razvoja 
lokalne zajednice. – nije odobreno. 
Ukupan iznos projekta: 1.333.331,25 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 599.999,06 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 733.332,19 kn 

2. Nabava šumskog malčera: Datum prijave: 13.03.2019. – Ministarstvo graditeljstva i 
prostornoga uređenje – Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje 
komunalnog standarda u 2019. godini. – nije odobreno. 

Ukupan iznos projekta: 247.448,75 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 100.000,00 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 147.448,75 kn 

3. Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) građevine javne i društvene namjene – 
rekonstrukcija i prenamjena postojeće upravne zgrade u Turističko informativni centar 
građevina 3. skupine: Datum prijave: 02.08.2018. - Ministarstvo poljoprivrede – Mjera 7 – 
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima; Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu; tipa operacije 7.4.1 
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Ukupan iznos projekta: 2.584.936,88 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 2.187.357,19 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 397.579,69 kn 

PRIJAVLJENI PROJEKTI ZA UDRUGE A PRIJAVE JE IZRADILA OPĆINA PETRIJANEC: 
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1. Varaždinska županija 

o Kulturno umjetničko društvo Općine Petrijanec – projekt „Liepi cajti s KUD-om“ – nije 
odobreno. 

o Lovačko društvo šljuka Petrijanec – projekt Gađanje glinenih golubova – nije 
odobreno. 

o Nogometno športski klub Orač – projekt Malonogometni turnir 2019. – nije odobreno. 
o „Konj, moj prijatelj“ Općine Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vinica – projekt Konjičke 

igre u Zelendvoru – donacija Udruzi 14.000,00 kn – odobreno i provedeno. 
o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt Mi smo uz vas – donacija Udruzi 

5.000,00 kn – odobreno. 

2. HEP Natječaj za donacije udruga 2019. 

o „Konj, moj prijatelj“ Općine Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vinica - projekt Konjičke 
igre u Zelendvoru – nije odobreno. 

o Kulturno umjetničko društvo Općine Petrijanec – projekt Glumom do samopouzdanja 
– nije odobreno. 

o Nogometno športski klub Orač – projekt Sudjelujem, treniram, pobjeđujem – nije 
odobreno. 

o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt Socijalna podrška starijih i 
nemoćnih osoba – nije odobreno. 

3. Središnji državni ured za šport 

o Nogometni klub Nova Ves – projekt Zabavna škola nogometa – nije odobreno. 
o Nogometno športski klub Orač – projekt Dečec kup 2019. – nije odobreno. 

4. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt Socijalna podrška i uključivanje 
starijih osoba u zajednicu – 77.000,00 kn – odobreno. 

o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt Socijalna podrška i prijevoz osoba 
starije životne dobi – nije odobreno. 

KAPITALNE DONACIJE U 2019.GODINI: 

DONACIJE UDRUGAMA U 2019. GODINI TEMELJEM UGOVORA O IZRAVNOJ DODJELI 
SREDSTAVA: 

RBR. NAZIV ADRESA BROJ UGOVORA O 
IZRAVNOJ DODJELI

IZNOS 
SREDSTAVA

1.

Dobrovoljno 
vatrogasno društvo 

Strmec

Ulica braće 
Radić 92,                         
Strmec 

Podravski

KLASA: 402-08/19-01/3 
URBROJ: 
2186-06-02/19-22 

10.000,00

2.

Dobrovoljno 
vatrogasno društvo 

Nova Ves

Ljudevita Gaja 1, 
Nova Ves 

Petrijanečka

KLASA: 402-08/19-01/4 
URBROJ: 
2186-06-02/19-22

90.000,00

UKUPNO:  100.000,00
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Red. 
br. NAZIV BROJ UGOVORA O IZRAVNOJ 

DODJELI Reg.broj Iznos 
sredstava

1 NŠK "ORAČ" 
Petrijanec

KLASA: 402-03/19-01/12    
URBROJ: 2186-06-02/19-15-1 
ANEKS 
KLASA: 402-03/19-01/12 
URBROJ: 2186-06-02/19-15-1-1

.05000653  86.500,00    

2 NK NOVA VES

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-2 
ANEKS 
KLASA: 402-03/19-01/12 
URBROJ: 2186-06-02/19-15-2-1

.05000487  86.500,00    

3 KUD Općine 
Petrijanec

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-3 
ANEKS: 
KLASA: 402-03/19-01/12 
URBROJ: 2186-06-02/19-15-3-1 
KLASA: 402-03/19-01/12 
URBROJ: 2186-06-02/19-15-3-2

.05000572  60.000,00    

4 UDVDR, Klub 
Petrijanec

KLASA: 402-03/18-01/8     
URBROJ: 2186-06-02/18-59-4 .05001511  17.000,00    

5 Društvo za šport i 
rekreaciju Petrijanec

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-5 .05000566  10.000,00    

6 LD Šljuka KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-6 .05000501  15.000,00    

7

Udruga „Konj, moj 
prijatelj“ Općine 
Cestice, Petrijanec, 
Sračinec i Vinica

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-7 .05001209  20.000,00    

8 Udruga 
umirovljenika

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-8 
ANEKS 
KLASA:402-03/19-01/12 
URBROJ: 2186-06-02/19-15-8-1

.05000555  20.000,00    

9 Udruga maškara 
„Petrajski kurent“

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-9 .05002066  7.500,00    

10 Sportsko ribolovna 
udruga

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-10 .05001239  10.000,00    

11 NK Majerje KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-11 .05000632  5.000,00    

12
„Nova Ves u srcu“, 
udruga za pomoć 
lokalnoj zajednici

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-12 .05002009  3.000,00    

13

Udruga branitelja i 
veterana 
domovinskog rata 
Općine Vidovec

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-13 .05001849  4.000,00    
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OBRAZOVANJE 

Na predškolski i rani odgoj (sufinanciranje troškova vrtića, asistenta u vrtiću, minimalni 
program - predškola) utrošeno je iz općinskog proračuna 1.132.814,48 kn, za potrebe 
smještaja oko 118 djece.  

Za stipendije učenika i studenata od rujna 2019. godine ukupno je iz općinskog proračuna 
utrošeno 270.000,00 kn. 

Kao pomoć Osnovnoj školi Petrijanec u realizaciji projekata za natjecanja učenika uplaćene 
su temeljem zahtjeva i zamolbi ravnateljice Osnovne škole donacije u iznosu od 17.326,00 
kn za potrebe produženog boravka (73.000,00 kn), ostale djelatnosti škole (11.700,00 kn), 
ormarići – kapitalna pomoć (50.000,00 kn). 

NOVČANE POTPORE ZA UMIROVLJENIKE 

Novčane potpore za umirovljenike sa manjom mirovinom od 1.500,00 kn za Uskrs i Božić 
iznosile su  38.250,00 kn. 
SOCIJALNE I NOVČANE POTPORE OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA ZA 
LIJEKOVE I ZA PODMIRENJE TROŠKOVA  STANOVANJA 

Novčane potpore za navedenu namjenu isplaćene su prema zamolbama u ukupnom iznosu 
od 9.458,85 kn tijekom cijele 2019. godine. 

IV.  REALIZIRANI I/ILI UGOVORENI PROJEKTI U 2019. GODINI 

1. Energetska obnova zgrade Sportskog centra Nova Ves na adresi Rade Končara 10, 
Nova Ves Petrijanečka 

Ciljevi i očekivani rezultati: Provedbom projekta energetske obnove zgrade Sportskog 
centra u Novoj Vesi Petrijanečkoj ostvarit će se smanjenje godišnje potrošnje primarne 
energije od 78,08% u odnosu na godišnju potrošnju primarne energije prije provedbe mjera 

14 Udruga vinogradara 
„Vinea“ Vinica

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-14 .05000732  1.000,00    

15 Malonogometni klub 
Lovrečan

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-15 .05001876  15.000,00    

16 Moto klub 
Sjeverozapad

KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-16 .05001292  500,00    

17 Udruga Maruša KLASA: 402-03/19-01/12     
URBROJ: 2186-06-02/19-15-17 .05000629  1.000,00    

18
Vatrogasna 
zajednica općine 
Petrijanec

 .05000522 250.000.00    

19 Hrvatski Crveni križ 
Gradsko društvo  .05000014  21.527,18    

   
             

UKUPNO:       633.527,18     
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energetske obnove, a godišnja potrebna toplinska energija za grijanje smanjit će se za 
68,03% te će zgrada iz energetskog razreda D prijeći u energetski razred B. Također, smanjit 
će se i emisija CO2 za 32,94% godišnje. Podići će se svijest korisnika zgrade i šire javnosti o 
potrebi učinkovitog i racionalnog korištenja energije, prednostima povećanja energetske 
učinkovitosti te će se naglasiti činjenica da se za provedbu projektnih aktivnosti koriste EU 
sredstva. Energetska obnova uključivat će ugradnju kvalitetne PVC stolarije (RAL ugradnja), 
izvedbu termo fasade ETICS sustavom, toplinsku izolaciju kosog krova, ugradnju novog 
visokoučinkovitog kotla na pelete te novih grijaćih tijela s termostatskim ventilima. Nadalje, 
zamijenit će se dotrajala rasvjetna tijela novom LED tehnologijom te će se uvesti sustav 
daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode. 

Glavne aktivnosti: izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima, 
povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite 
vanjskog zida, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja 
ili poboljšanje postojećeg, zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi 
OIE, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava daljinskog očitanja 
potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode, stručni nadzor 
građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, 
energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog 
certifikata nakon provedene energetske obnove, upravljanje projektom i administracija, 
promidžba i vidljivost projekta. 
Ukupna vrijednost projekta: 634.946,38 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 340.098,26 kn 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 294.848,12 kn 

2. Energetska obnova zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves 
Petrijanečka 

Ciljevi i očekivani rezultati: Provedbom mjera energetske obnove zgrade Društvenog 
doma u kojoj se odvija vatrogasna djelatnost ostvarit će se smanjenje godišnje primarne 
potrošnje energije za 46,96% u odnosu na potrošnju godišnje primarne potrošnje energije 
prije provedbe mjera energetske obnove. Također, izvršenjem projekta podići će se svijest 
što ciljnih skupina projekta što šire okoline u vidu energetske učinkovitosti te će se 
adekvatnim radnjama na području informiranja, promocije i vidljivosti podići svijest okoline o 
efikasnijem korištenju energije te korisnosti energetske učinkovitosti. Nadalje, izvršenjem 
projekta Energetske obnove zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves 
Petrijanečka će zaposlenici Općine Petrijanec steći dodatno znanje i iskustvo u provedbi 
projekata te će kao primjer dobre prakse stečena iskustva u budućnosti moći iskoristiti u 
drugim sličnim projektima, ali i na ovom projektu u vidu upravljanja i održavanja postojeće 
infrastrukture. 

Glavne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, upravljanje projektom, energetska 
obnova zgrade Društvenog doma, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i 
Koordinator zaštite na radu tijekom građenja, promidžba i vidljivost, energetski pregled i 
energetski certifikat nakon obnove. Energetska obnova će se postići ETICS sustavom 
toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinskom izolacijom stropa prema negrijanom tavanu, 
toplinskom izolacijom poda prema negrijanim prostorijama u pogledu suterena. Također, 
bolja energetska učinkovitost zgrade će se postići zamjenom dotrajale stolarije novom PVC 
stolarijom boljih energetskih karakteristika uz ugradnju najsuvremenijeg sistema RAL koji 
osiguravaju veću uštedu energije i sprečavaju pojavu vlage kao i njezine posljedice. 
Ukupna vrijednost projekta: 731.493,13 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 314.260,56 kn 
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Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 417.232,57 kn 

3. Ulica Alojzija Stepinca u Petrijancu – rekonstrukcija ceste 

Ciljevi: Podizanje razine komunalnog standarda stanovnika nerazvrstanih cesta, podizanje 
razine sigurnosti prometa svih sudionika u prometu na području općine Petrijanec. Obnova i 
rekonstrukcija dosad zapuštene ceste u modernu, sigurnu i funkcionalnu prometnicu.  

Glavne aktivnosti: Uklanjanje stare kolničke konstrukcije, izmicanje ceste prema jugu, 
proširenje kompletne ceste i izgradnja nove kolničke konstrukcije. Sa sjeverne strane uz 
groblje izgradnja nogostupa.  

Očekivani rezultati: Rekonstrukcija i proširenje 478,50 m javne nerazvrstane ceste. 

Ukupna vrijednost projekta: 572.236,21 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 250.000,00 kn 

Projekt sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 322.236,21 kn 

4. Radnička ulica u Majerju – rekonstrukcija ceste 

Ciljevi: Podizanje razine komunalnog standarda stanovnika nerazvrstane ceste te podizanje 
razine sigurnosti prometa svih sudionika u prometu na području općine Petrijanec. Postojeće 
stanje: nerazvrstana cesta - Radnička ulica duljine 1038 m, kolnik širine 4 m je spojna cestu 
koju koristi većina stanovnika jer vodi do poljoprivrednih parcela. Cesta je zbog dotrajalosti 
oštećena i puna rupa. 

Glavne aktivnosti: Rekonstrukcija i proširenje kompletne ceste u dužini od 1038 metara, 
izvedba nogostupa u dužini cca 430 metara sa izvedbom rigola, izvedba oborinske 
kanalizacije u duljini od 430 metara, od početka zahvata uz kapelu kod D2 pa do odvojka, 
odnosno do račvanja ceste i skretanja koridora ceste prema zapadu. 

Očekivani rezultati: Rekonstrukcija i proširenje 1038 m javne nerazvrstane ceste. 

Ukupna vrijednost projekta: 2.396.037,50 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 315.000,00 kn 

Projekt sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 2.081.037,50 kn 

5. Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Petrijanec – 2. 
faza 

Ciljevi: Podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete kroz uštede u potrošnji 
električne energije i troškova održavanja, smanjenje emisije CO2 i svjetlosnog onečišćenja, 
povećanje prosječne osvijetljenosti i usklađenje s normama kao uvjet prometne sigurnosti, 
osvjetljavanje dijela naselja koje nije osvjetljeno.  

Glavne aktivnosti: Zamjena dotrajalih svjetiljaka i dopuna stupova na kojima se trenutno ne 
nalaze svjetiljke sa svjetiljkama koje su ekološki i ekonomski usuglašene sa Zakonom o 
zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i normom HRN EN 13 201.  
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Očekivani rezultati: Modernizacija cca 6.950 m² javne rasvjete naselja Donje Vratno - dio, 
Strmec Podravski i Družbinec s ugrađenom 291 svjetiljkom nove generacije LED izvora 
svjetlosti. 

Ukupna vrijednost projekta: 598.121,25 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn 

Projekt sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 398.121,25 kn 

6. “Zaželi – pomoć u zajednici za starije osobe“  

Ciljevi i očekivani rezultati: Projektom će se obrazovati, odnosno osposobiti i uključiti na 
tržište rada 10 žena starijih od 50 godina, s nižim stupnjem obrazovanja i otežanim uvjetima 
zapošljavanja. Uz smanjenje nezaposlenosti, projekt će ujedno doprinijeti i borbi protiv 
siromaštva te prevenciji prerane institucionalizacije i poboljšanju kvalitete života osoba starije 
životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom s područja općine kroz 
pružanje potpore i podrške u svakodnevnom životu. 

Glavne aktivnosti: Osim edukacije i zapošljavanja gerontodomaćica, predviđena je i 
nabavka bicikala, ali i higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba 
za koje će se skrbiti. Posao gerontodomaćica uključuje cijeli niz aktivnosti iznimno važnih za 
podizanje kvalitete života korisnika projekta poput: pomoći u kupovini i dostavi namirnica, 
pomoći u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoći u održavanju čistoće stambenog 
prostora korisnika, pomoći pri odijevanju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u posredovanju 
u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), 
pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te 
uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

Ukupna vrijednost projekta: 2.179.443,20 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.179.443,20 kn 

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 0,00 kn  

7. Recikliraj – Profitiraj informativno izborazne radionice o recikliranju otpadom 

Ciljevi i očekivani rezultati: Projekt doprinosi unapređenju kvalitete života u lokalnoj 
zajednici na području općina Maruševec i Petrijanec, uključuje stanovništvo na način koji 
uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče 
načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom. 

Glavne aktivnosti: informiranje i educiranje javnosti na području općina Maruševec i 
Petrijanec te da osvještavanje društvene i osobne koristi od odvajanja otpada, odnosno 
recikliranja te važnosti sprječavanja nastanka otpada, očuvanja resursa i zaštite okoliša. 

Ukupna vrijednost projekta: 565.088,24 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 480.324,98 kn 

Projekt sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Fondom za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
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Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 40.000,00 kn 

8. Izgradnja igrališta u naselju Donje Vratno – dio  

Ciljevi: Podizanje razine komunalnog standarda stanovnika posebno djece, omogućiti im 
igranje i zabavu u naselju. 

Glavne aktivnosti: Pripremne aktivnosti, izgradnja i asfaltiranje igrališta, obilježavanje 
granica igrališta, postavljanje golova i koševa. 

Ukupna vrijednost projekta: 450.000,00 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  

SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ "KALI SARA": 200.000,00 kn 

Općina Petrijanec: 150.000,00 kuna  

Općina Cestica: 100.000,00 kuna 

9. Aglomeracija A2 

Ciljevi: Zaštita podzemnih voda, uvođenje kanalizacijskog sustava u naseljima Družbinec, 
Strmec Podravski, Nove Ves Petrijanečka, Zelendvor. 

Sufinanciranje Općine Petrijanec za izvedene radove zaključno sa 27. veljače 2020: 
329.885,96 kn 

Ukupno izvedeni radovi do 27. veljače 2020. vrijednost: 1.158.819,85 kn 

Vrijednost ugovorenih radova ukupno za Aglomeraciju Općine Petrijanec: 35.135.968,85 
kn 

Prema važećem Ugovoru o sufinanciranju potrebno je sufinancirati do kraja Aglomeracije iz 
proračuna iznos: 1.746.921,77 kn. 

10.  Program ulaganja u zajednicu – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 

Cilj: obnova i modernizacija kapele Srca Isusova u Majerju povodom 100. godišnjice njezina 
postojanja, zaustaviti propadanje kulturnog dobra, spriječiti daljnji dolazak vlage koji uništava 
jedinstvenu unutrašnjost i inventar crkve. 

Glavne aktivnosti na projektu: obnova kapele u cijelosti, odstranjivanje stare i uređenje 
nove fasade, učvršćivanje temelja zvonika, postavljanje nove stolarije, polaganje betonskog 
opločenja oko  kapelice. 

a) Planirana vrijednost projekta/aktivnosti na projektu - traži se sufinanciranje u 
kunama:     191.578,25  kn    

b)Traženi iznos sufinanciranja Ministarstva u kunama:         172.420,43  kn         

c) Iznos sufinanciranja podnositelja zahtjeva u kunama:    19.157,82 kn  

Odobreno od MMRFEU za Župu: 50.000,00 kn         

 15



 
Projekti realizirani sa javnim tvrtkama: 

1. Županijska uprava za ceste: 

Temeljem Sporazuma na zahtjev Općine od 28. kolovoza 2018. godine Općina 
Petrijanec sufinancira radove izgradnje nogostupa – faza I. Majerje – Nova Ves 
Petrijanečka sa 25% vrijednosti izvedenih radova. U 2020. godini zaprimljena su 2 
zahtjeva za sufinanciranje iz proračuna Općine:  

1. Iznos sufinanciranja Općine: 84.711,43 kn, ukupno izvedeni radovi 338.845,71 kn 

2. Okončani radovi – faza I: iznos sufinanciranja Općine Petrijanec: 26.139.58 kn, 
ukupno izvedeni radovi: 104.558,33 kn 

Ukupno sufinanciranje Općine: 110.851.01 kn 

Ukupna vrijednost izvedenih radova: 443.404.04 kn 

2. Varkom  

Napravljeni projekti za produžetak kanalizacije u Radničkoj ulici u Majerju i Dravskoj ulici u 
Petrijancu. 

Ishođene su 3 uporabne dozvole (DVD Družbinec, Ulica Butina, Dječji vrtić – 
nadogradnja). 
Dobiveno je Rješenje Ureda državne uprave za predškolski odgoj.  

V. ZACRTANI PRIORITETI U 2020. GODINI 

1. Gradnja punionice vozila na električnu energiju 

Ciljevi i očekivani rezultati: smanjenje zagađenja, podizanje svijesti o važnosti zaštite 
okoliša i smanjenju emisije štetnih tvari. 

Glavne aktivnosti: gradnja punionice, stručni nadzor na izvođenjem radova 

Ukupna vrijednost projekta: 131.666,88 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 36.418,25 kn 

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 95.248,63 kn 

2. Energetski učinkovito vozilo 

Ciljevi i očekivani rezultati: smanjenje zagađenja, podizanje svijesti o važnosti zaštite 
okoliša i smanjenju emisije štetnih tvari. 

Glavne aktivnosti: kupnja energetski učinkovitog vozila 
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Ukupna vrijednost projekta: 225.125,00 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn 

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 145.125,00 kn 

3.  Kupnja mobilnog reciklažnog dvorišta  zajedno sa Općinama Vinicom, Cesticom, 
Sračincom. 

Ukupna vrijednost projekta: 160.000,00 kn 

Općina Vinica: 40.000,00 kn 

Općina Sračinec: 40.000,00 kn 

Općina Cestica: 40.000,00 kn 

Općina Petrijanec: 40.000,00 kn 

4. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – ceste koje su prošle Aglomeraciju i/ili imaju 
potrebnu infrastrukturu. 

5. Rekonstrukcija Trga svetog Petra i Pavla, centra i javnih površina - faza 1 

Ciljevi: Cilj projekta je podizanje razine komunalnih usluga i standarda te veća kvaliteta 
življenja stanovnika na području Općine Petrijanec. Postojeće stanje: Trg svetog Petra i 
Pavla nalazi se u središnjem dijelu mjesta Petrijanec, koje je ujedno općinsko središte. 
Predmetnom lokacijom danas prolazi nerazvrstana prometnica, s koje je moguć prilaz na trg i 
okolne parcele uz trg. Na trg su orijentirane povijesne zgrade: zgrada Prirode d.o.o. 
(komunalnog poduzeća u vlasništvu Općine Petrijanec) i zgrada stare škole koje su upisane 
u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. S istočne strane na trg su orijentirane i 
zgrade vatrogasnog doma DVD-a Petrijanec i društveni dom Petrijanec, dok je sa zapadne 
strane crkva svetog Petra. 

Glavne aktivnosti: Glavne aktivnosti su rekonstrukcija postojeće nerazvrstane prometnice, 
parterno uređenje središnjeg pješačkog trga, izgradnja parkirališta za osobna vozila i 
uređenje površine parka te opločenje šetnih staza. 

Očekivani rezultati: Izgrađeno i obnovljeno 180 m ceste, izgradnja parkirnih mjesta na 
javnoj površini, uključujući i mjesta za invalide, izgradnja oborinske odvodnje i ugradnja 
betonskih cestovnih i parkovnih rubnika za veću sigurnost pješaka s obzirom da se na trgu 
nalazi crkva svetog Petra i Pavla, zdravstvena ambulanta, društveni dom, stomatološka 
ordinacija 

Ukupna vrijednost projekta: 948.931,25 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: - čeka na razultate 

Projekt sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. 

6. Sanacija i modernizacija cesta – produžetak Ulice braće Radić u Petrijancu, dio 
Ulice Matije Gupca u Majerju i Vrtna ulica u Majerju 
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Ciljevi: Podizanje razine komunalnog standarda stanovnika nerazvrstanih cesta, podizanje 
razine sigurnosti prometa svih sudionika u prometu na području Općine Petrijanec. Obnova i 
rekonstrukcija dosad zapuštenih cesta u moderne, sigurne i funkcionalne prometnice. 

Glavne aktivnosti: Produžetak Ulice braće Radić u Petrijancu - predviđena je sanacija 
nerazvrstane ceste i to asfaltiranjem kolnika u širini 300cm s uređenjem bankina s obje 
strane po 50cm u duljini od 110m. Planirani zahvat čini Ulicu braće Radić sigurniju i fluidnu 
za promet motornim vozilima sa osiguranjem kolnog asfaltiranog koridora do svih izgrađenih 
kuća u mjestu Petrijanec. Dio Ulice Matije Gupca u Majerju - ovim projektom bi se osigurala 
asfaltirana nova vozna površina kolnika širine 350cm s uređenjem bankina s obje strane po 
50cm u duljini od 555m. Planirani zahvat čini ovaj dio Ulice Matije Gupca daleko sigurnijom i 
pristupačnijom za korištenje svim korisnicima koji u ovome mjestu živi, te svakodnevno 
prometuju do svojih izgrađenih kuća u mjestu Majerje. Vrtna ulica u Majerju - cestu treba 
pripremiti za asfaltiranje i izraditi asfaltiranje vozne kolne površine čime osiguravamo bolji 
promet vozilima ove ulice od sada loše šljunčane utabane površine. Ovim projektom bi se 
osigurala asfaltirana nova površina kolnika u širini 300cm s uređenom bankinom s obje 
strane po 50cm u duljini od 425m. Planirani zahvat čini ovu kompletnu Vrtnu ulicu u Majerju 
sigurniju i pristupačniju svim korisnicima koji u ovome mjestu žive i koriste svakodnevno za 
promet motornim vozilima. 

Očekivani rezultati: Sanacija i modernizacija 1090 m javnih nerazvrstanih cesta. 

Ukupna vrijednost projekta: 606.327,53 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  

Projekt sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: - čeka na rezultate 

7. Sanacija i modernizacija cesta – spojna cesta Ulica braće Radić s cestom D2 u 
Strmcu Podravskom, Nova ulica u Petrijancu i odvojak Zelendvorske ulice u Petrijancu 

Ciljevi: Podizanje razine komunalnog standarda stanovnika nerazvrstanih cesta, podizanje 
razine sigurnosti prometa svih sudionika u prometu na području Općine Petrijanec. Obnova i 
rekonstrukcija dosad zapuštenih cesta u moderne, sigurne i funkcionalne prometnice. 

Glavne aktivnosti: Spojna cesta Ulica braće Radić s cestom D2 u Strmcu Podravskom - 
predviđena je sanacija nerazvrstane ceste i to asfaltiranjem kolnika u širini 320cm s 
uređenjem bankina s obje strane po 50cm u duljini od 475m. Planirani zahvat čini sigurniji i 
fluidni promet motornim vozilima svim korisnicima ovog kraćeg pravca na postojeću DC-2. 
Nova ulica u Petrijancu - završni šljunčani sloj je u velikoj mjeri dobro prilagođen za ugradnju 
završnog asfaltiranog sloja u širini 320cm s dodanim rubnim bankinama po 50cm s obje 
strane. Sanacija dijela kolnika je predviđena do kraja ulice, odnosno u duljini 240m. 
Predviđeni je sitni popravak vozne površine sa finalnim asfaltnim slojem u debljini 6cm. 
Odvojak Zelendvorske ulice u Petrijancu - planirano je kompletno izravnanje kolničke 
konstrukcije s ugradnjom nove asfaltirane vozne površine kolnika u širini 4,0m s uređenjem 
bankina s obje strane po 50cm. Planirani zahvat čini ovaj kompletan odvojak Zelendvorske 
ulice u Petrijancu sigurniji za promet svim korisnicima koji u ovome mjestu žive i 
svakodnevno koriste. 

Očekivani rezultati: Sanacija i modernizacija 833 m javnih nerazvrstanih cesta. 

Ukupna vrijednost projekta: 581.387,36 kn 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  

Projekt sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. 

8. Europa za građane 
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Ciljevi, glavne aktivnosti i očekivani rezultati: Projekt je usmjeren na socijalnu uključenost 
i uključivanje građana u lokalne akcije koje se bave potrebama osoba s invaliditetom i starijih 
osoba. Projekt uključuje 2 sastanka prije događanja i trodnevni događaj u Petrijancu (171 
sudionika). Specifični ciljevi su: 1) Jačanje kapaciteta građana za upravljanje programima za 
promicanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i starijih osoba; 2) Povećati svijest 
građana o volonterskim prilikama, izazovima s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom i 
starijim osobama i kako inkluzivni rast (u Europi 2020) koristi građanima. Uključivanje osoba 
s invaliditetom i starijih osoba u demokratske procese prioritet je za općine Petrijanec i 
Destrnik. Lokalni programi i akcije temeljeni na volonterima moraju se više prilagoditi 
potrebama tih osoba. Regionalno, većina građana nije svjesna problema s kojima se 
suočavaju osobe s invaliditetom i starije osobe što otežava promociju volontiranja i novih 
akcija. U ovom projektu Petrijanec i Destrnik razmijenit će dobre prakse kako bi poboljšali 
trenutne akcije usredotočene na potrebe osoba s invaliditetom i starijih osoba. To će se 
postići predstavljanjem dobrih praksi, kulturnom prezentacijom, posjetom web mjestu i 
interakcijama u osnovnoj školi Petrijanec, radionicom za izradu projekata u socijalnom 
sektoru, javnim kvizom o vrijednostima i politici EU i izradom smjernica o socijalnoj 
uključenosti. Građani će postati svjesni problema s kojima se suočavaju osobe s 
invaliditetom i starijim osobama, koristi EU politika za socijalnu uključenost i mogućnosti 
volontiranja. Predstavnici u javnim tijelima i OCD-ima će steći znanje koje je potrebno za 
razvijanje učinkovitijih akcija za uključivanje osoba s invaliditetom i starijih osoba u regiji. Bit 
će pripremljene smjernice o tome kako poboljšati akcije socijalne uključenosti usmjerene na 
osobe s invaliditetom i starije osobe. Partnerstvo će graditi na projektu "volontiranja u vrijeme 
krize". Mrežni ugovor će detaljno odrediti budućnost. 

Ukupna vrijednost projekta: 10.800,00 € 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.800 € 

Projekt financira Europska unija kroz program Europa za građane. 

Ukupan iznos sufinanciranja Općine: 0,00 kn 

9. Energetske obnove javnih zgrada – u izradi su projekti za energetske obnove 
općinske zgrade na adresi Vladimira Nazora 157 i Društvenog doma u Strmcu 
Podravskom. 

VI. AKTUALNI PROBLEMI: 

Problemi sa naplatom od fondova, primjer:  

Energetska obnova zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves 
Petrijanečka 

1. ZNS – poslano 15.02.2019. 
         potraživano 34.500,00 kn,  

         odobreno prema prihvatljivim troškovima 18.03.2019. u iznosu 34.500,00 kn 

         isplaćeno  04.04.2019. 29.325,00 kn (bespovratna sredstva EU) 

2. ZNS – poslano 03.05.2019. 
           Potraživano 0,00 kn 

           Odobreno 03.06.2019. 0,00 kn  

           Isplaćeno 0,00 kn  

3. ZNS – poslano 17.07.2019. 
           Potraživano 0,00 kn 

           Odobreno 22.08.2019. 0,00 kn  
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           Isplaćeno 0,00 kn 

4. ZNS – poslano 16.10.2019. 
           potraživano 429.491,38 kn  

           odobreno 18.11.2019. u iznosu 247.969,50 kn 

           isplaćeno  02.12.2019. 146.658,22 kn (bespovratna sredstva EU) 

5. ZNS – poslano 08.01.2020. 
           potraživano 246.970,81 kn 

           odobreno 12.02.2020. u iznosu 246.970,81 

           isplaćeno 26.02.2020 iznos 133.218,14 kn  (bespovratna sredstva EU) 

Energetska obnova zgrade Sportskog centra Nova Ves na adresi Rade Končara 10, 
Nova Ves Petrijanečka 

1. ZNS – poslano 13.05.2019. 
           potraživano 69.250,00 kn,  

           odobreno 13.06.2019. u iznosu 69.250,00 kn 

           isplaćeno  02.07.2019. 50.904,80 kn (bespovratna sredstva EU) 

  

2. ZNS – poslano 26.08.2019. 
           potraživano 0,00 kn 

           odobreno 17.09.2019. 0,00 kn  

           isplaćeno 0,00 kn  

3. ZNS – poslano 16.10.2019. 
                 potraživano 141.106,15 kn  
                 odobreno 18.11.2019 u iznosu 132.693,65 kn  
                 isplaćeno 03.12.2019. u iznosu 72.940,30 kn (bespovratna sredstva EU) 

4. ZNS – poslano 08.01.2020. 
           potraživano 401.043,16 kn  

           odobreno – 215.609,20 kn 

           isplaćeno 02.03.2020 –   215.609,20 kn     (bespovratna sredstva EU) 

“Zaželi – pomoć u zajednici za starije osobe“ 

Broj ZNS-
a

Datum 
slanja 
ZNS-a

Iznos 
potraživanih 

troškova

Datum 
odobrenja 

ZNS-a

Iznos 
odobrenih 
sredstava

Datum 
uplaćenih 
sredstava

1 14.11.2018
. 30.311,50 19.04.2019. 30.311,50 13.05.2019.
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7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta – Rekonstrukcija ulice Butina i 
oborinska kanalizacija - ZNS podnesen u lipnju 2019-e godine. Odobren u veljači 2020, 
isplaćen u ožujku 2020. Tek sada podnosi se ZNS za okončanu situaciju radova. 

VII. ZAKLJUČAK 

Ovo Izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti u 2019. godini – posebno zadnjih 6 
mjeseci.  

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Petrijanec, a 
u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju 
obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije 
zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Petrijanec te je nastojao odgovorno i 
kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Petrijanec kao jedinice 
lokalne samouprave u 2019. godini. 

Pozivam vijećnike Općine Petrijanec i sve građane da kada imaju potrebu, nekakav prijedlog 
ili problem, dođu kako bismo zajednički pokušali riješiti naše probleme i ostvariti naše 
planove.  

Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na 
razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji. 

2 12.02.2019
. 320.700,71 25.10.2019. 273.084,22 31.10.2019.

3 09.05.2019
. 217.666,47 25.10.2019. 217.666,47 31.10.2019.

4 12.08.2019
. 203.178,84 18.12.2019. 203.178,84 15.01.2020.

5 07.11.2019
. 221.153,50 29.01.2020. 221.153,50 24.02.2020.

6 06.02.2020
. 213.188,33
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S poštovanjem. 

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK 
                 Željko Posavec, mag.ing.mech., v. r. 

Dostaviti: 
1. Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
2. Pismohrana, ovdje
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