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Na temelju članka članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi  (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19) i 
članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik  Varaždinske županije« broj 16/13 i 
52/17), a u svezi propisanih mjera ograničenja i zaštite Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske (u daljnjem tekstu: Nacionalni stožer), a koje se odnose na privremeno ograničenje 
rada ili obustave rada nekih djelatnosti, Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 25. sjednici 
održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donosi  

ODLUKU 
o mjerama potpore u vrijeme trajanja 

ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19 

I. 
Ovim mjerama Općina Petrijanec nastoji ublažiti negativne gospodarske posljedice na 

području Općine Petrijanec, koje je izazvala pandemija koronavirusa COVID-19, te uvedenim 
mjerama nacionalnih tijela s ciljem sprječavanja širenja virusa, a posebice prema 
poslodavcima kojima je navedenim mjerama zabranjen rad ili otežano poslovanje (u daljnjem 
tekstu: Krizne mjere). 

Krizne mjere biti će usmjerene prema poslodavcima koji su zbog pandemije morali 
prekinuti rad ili im je otežano poslovanje, a sve s ciljem očuvanja radnih mjesta i nastavka 
rada gospodarstvenika s područja Općine Petrijanec. 

II. 
Ovom Odlukom propisuju se i mjere za ublažavanje posljedica nastalih za građane 

Općine Petrijanec, s ciljem da građani koji su nastalom situacijom i uvedenim Kriznim 
mjerama došli u teškoće koje utječu na njihov životni standard. 

Mjere se posebno odnose na smještaj djece s područja Općine Petrijanec u dječjem 
vrtiću za koje Općina Petrijanec sufinancira boravak u dječjem vrtiću i provedbu programa 
produženog boravka u Osnovnoj školi. 

III. 
Ovom Odlukom obuhvaćene su sljedeće Krizne mjere za pravne osobe: 
1. Oslobađanje poduzetnika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, i to: 
- poduzetnici kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske – u cijelosti – za mjesec ožujak, travanj 
i svibanj 

- ostali poduzetnici zbog otežanog poslovanja – u visini od 50% utvrđene obveze 
plaćanja komunalne naknade – za mjesec ožujak, travanj i svibanj. 



Ova oslobođenja se ne odnose na trgovine mješovitom robom i poljoprivrednim 
repromaterijalom, koje za vrijeme Kriznih mjera posluju. 

IV. 
Ovom Odlukom obuhvaćene su sljedeće Krizne mjere koje se odnose na predškolski 

i školski sustav: 
1. Za roditelje – korisnike dječjeg vrtića koji imaju prebivalište na području Općine 

Petrijanec povećava se iznos sufinanciranja  s dosadašnjih 750,00 kuna po djetetu na 
1.250,00 kuna po djetetu. Ova mjera odnosi se na mjesece ožujak i travanj 2020. 
godine, te ukoliko se Krizne mjere nastave, ova mjera se produžuje i završava s 
mjesecom u kojem će završiti Krizne mjere koje obuhvaćaju prestanak rada dječjeg 
vrtića. 

2. Osnovnoj školi Petrijanec odobravaju se financijska sredstva potrebna za isplatu 
plaća zaposlenicima u produženom boravku Osnovne škole Petrijanec, za vrijeme 
odvijanja nastave na daljinu počevši od 16. ožujka 2020. godine, uslijed čega se ne 
održava produženi boravak u školi, a navedene djelatnice u ovom razdoblju pružaju 
pomoć u radu učiteljicama razredne nastave kojima je pomoć potrebna kao i 
učenicima koji se teže snalaze u savladavanju nastavnih sadržaja i kojima nastava na 
daljinu predstavlja dodatnu poteškoću. Ova mjera završava sa završetkom odvijanja 
nastave na daljinu. 

V. 
U cilju osiguranja provedbe mjera iz ove Odluke koje će zahtijevati dodatna 

proračunska sredstva, Općina Petrijanec će Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. 
godinu prenamijeniti sredstva iz proračunskih stavki koje se neće moći realizirati u periodu 
provedbe kriznih mjera. Sve započete investicije i radovi koji su u tijeku nastavit će se 
sukladno zaključenim ugovorima, planiranim sredstvima i planovima nabave. Projekti koji su 
planirani, a nisu započeti realizirat će se shodno realizaciji Proračuna Općine Petrijanec. 

VI. 
Za donošenje provedbenih akata u smislu dokazivanja ispunjavanja uvjeta i potrebne 

dokumentacije, te načina podnošenja zahtjeva za mjere iz točke III. ovlašćuje se općinski 
načelnik. 

VII. 
Mjere iz točke III. ove Odluke primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Odluke 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničenja rada trgovina, uslužnih 
djelatnosti i održavanja manifestacija od 19. ožujka 2020. godine, a trajat će do kraja 
mjeseca s kojim završavanju Krizne mjere utvrđene navedenom Odlukom Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske. 

VIII. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije«. 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
    mr. sc. Martin Evačić, v. r.


