
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    061-01/20-01/1 
URBROJ: 2186-06-01/1-20-4 
Petrijanec, 18. lipnja 2020.  

  
Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Petrijanec (»Službeni 

vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/20) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17), te temeljem Javnog poziva za predlaganje 
kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec u 2020. godini (KLASA: 
061-01/20-01/1, URBROJ: 2186-06-20-3 od dana 8. lipnja 2020. godine), Općinsko vijeće 
Općine Petrijanec na  26. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine, donosi 

ODLUKU 
o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2020. godini 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2020. godini (u 
daljnjem tekstu: Odluka), Općinsko vijeće Općine Petrijanec, dodjeljuje javna priznanja 
Općine Petrijanec u 2020. godini fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju 
društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, 
tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, protupožarne i civilne zaštite, 
zaštite i unaprjeđenja čovjekovog okoliša, za doprinos razvitku komunalne i društvene 
infrastrukture i drugih djelatnosti značajnih za Općinu, kao i za poslovnu suradnju. 

Članak 2. 
 Zahvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za iskazanu 
aktivnost i entuzijazam koji su rezultirali značajnim doprinosom razvitku nekih od djelatnosti 
iz članka 1. ove Odluke kao i za primjernu poslovnu suradnju i doprinos razvitku Općine 
Petrijanec. 

Zahvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se: 

Fizičkim osobama: 
1. Martin Evačić – za dugogodišnje djelovanje u društvenom i političkom životu Općine 

Petrijanec 

Pravnim osobama: 
1. Cipro agrocentar, Petrijanec  -  za doprinos razvoju privrede u Općini Petrijanec 
2. Info "M" Računala, Majerje - za doprinos razvoju privrede u Općini Petrijanec 
3. AMK STROJARSTVO, Nova Ves Petrijanečka - za doprinos razvoju privrede u 

Općini Petrijanec 
4. Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – za 25 godina djelovanja u cilju 

promicanja, unapređenja i ostvarivanja socijalnih prava i zaštita umirovljenika 

Pohvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za ostvarene 
vrijedne rezultate u djelatnostima iz članka 1. ove Odluke, koji su doprinijeli afirmaciji i 
promociji Općine Petrijanec na međuopćinskoj, županijskoj i regionalnoj razini. 



Pohvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se: 

Studentima:  
1. Tomislav Bedenik – student 5. godine Muzičke akademije Sarajevo, prva i druga nagrada 
na natjecanjima iz discipline: truba 
2. Margareta Kolarić – studentica 4. godine International College of Chinese Studies, Fujian 
Normal University, Kina, stručni i znanstveni rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji, 
sudjelovanje na stručnim istraživanjima i projektima u inozemstvu 
3. Ivana Telebar – studentica 1. godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, odličan 
uspjeh od 1. do 4. razreda Prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin, sudjelovanje 
na županijskim natjecanjima iz povijesti 

Učenicima srednjih škola:  
1. Martina Šmic – učenica 1. razreda Elektrostrojarske škole Varaždin, odličan uspjeh i 
uzorno vladanje od 1. do 8. razreda Osnovne škole, izvannastavne aktivnosti, sudjelovanje 
na županijskim smotrama LiDraNo 
2. Ivone Plivelić – učenica 1. razreda Gimnazije Lucija Vranjanina u Zagrebu, odličan uspjeh 
i uzorno vladanje od 1. do 8. razreda Osnovne škole, izvannastavne aktivnosti, sudjelovanje 
na županijskim i državnim natjecanjima 
3. Laura Vukešin – učenica 1. razreda Prve gimnazije Varaždin, odličan uspjeh i uzorno 
vladanje od 1. do 8. razreda Osnovne škole, županijska natjecanja, sudjelovanje na stručnim 
istraživanjima i projektima u zemlji, sudjelovanje na županijskim smotrama LiDraNo, 
državnom LiDraNu, priznanje za osvojeno 2. i 3. mjesto u Natjecanju u čitanju naglas 
4. Doroteja Bedenik - učenica 1. razreda Prve gimnazije Varaždin, odličan uspjeh i uzorno 
vladanje od 1. do 8. razreda Osnovne škole, izvannastavne aktivnosti, županijska natjecanja, 
sudjelovanje na županijskim smotrama LiDraNo, sudjelovanje na Međunarodnom kazališnom 
festivalu na njemačkom jeziku 
5. Josip Mojzeš – učenik 3. razreda Elektrostrojarske škole Varaždin, prosjek ocjena iz 
prethodne godine 5,00, sudjelovanje na županijskom natjecanju iz informatike 

Učenicima osnovne škole: 
1. Iva Oreški – odličan uspjeh u svih osam razreda, plasman na državno natjecanje 
"Čitanjem do zvijezda" i ostvareno 4. mjesto na županijskom natjecanju, sudjelovanje na 
međunarodnom natjecanju iz informatike Dabar 2019., sudjelovanje na županijskom 
natjecanju iz informatike (Infokup), sudjelovanje na državnom natjecanju iz informatike 
Generacija NOW 
2. Greta Rukelj - odličan uspjeh u svih osam razreda, 1. mjesto na ljestvici pozvanih na 
županijsko natjecanje iz fizike, temeljem tog rezultata (riješenost 90%) pozvana na testiranje 
za Europsku prirodoslovnu olimpijadu mladih i Međunarodnu prirodoslovnu olimpijadu 
mladih, sudjelovanje na županijskoj razini "LiDraNo" u kategoriji novinarskog stvaralaštva, 
sudjelovanje na državnom natjecanju iz informatike Generacija NOW 
3. Paula Habulan - odličan uspjeh u svih osam razreda, plasman na državno natjecanje  
"Čitanjem do zvijezda" i ostvareno 4. mjesto na županijskom natjecanju, plasman na 
županijsko natjecanje iz fizike 

Članak 3. 
Javna priznanja uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

dana 26. lipnja 2020. godine, a u povodu Dana Općine, koji se obilježava na blagdan sv. 
Petra i Pavla. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku 

Varaždinske županije« i objavljuje se na internetskim stranicama Općine Petrijanec 
www.petrijanec.hr. 



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


