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REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:    022-05/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-1 
Petrijanec, 18. ožujka 2021.  
 

 

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 2020. 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. 
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II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
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 31.12.2020. godine u radnom odnosu na neodređeno  i 
određeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 5 službenika. 
 
1. Dužnosnici:...................................................................................... 2 
                (općinski načelnik) 
      (zamjenik općinskog načelnika) 
 
2. Jedinstveni upravni odjel:…………................................................ 5 
               (4 službenika na neodređeno vrijeme) 
     (1 službenik na određeno vrijeme) 
 
2. U području financija: 
 
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove: izradu proračuna Općine 
Petrijanec za 2020. 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 2020. godini bili su 12.627.823,53 kuna. 
 
2. Ukupni rashodi i izdaci Općine Petrijanec u 2020. godini bili su 12.602.447,61 kuna. 
 
Proračun Općine Petrijanec za 2020. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 
2021. i 2022. godinu doneseni su na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 
28. Studenoga 2019. godine, a objavljeni u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 
78/19. 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu donesene su 
na 27. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 14. rujna 2020. 
godine, a objavljene su u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 
57/20.  

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu donesene su 
na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 23. prosinca 2020. 
godine, a objavljene su u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 
99/20.   

 
 
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 2020. godini sljedeće akte: 
 
PRORAČUNI 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu 
2. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu 
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2019. godinu 
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2020. 
do 30.06.2020. 
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje od 
01.01.2020. do 30.06.2020. 
6. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu 
7. I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. godinu i projekcije 
razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu 
8. Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu 
9. Projekcije Proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu 
10. Razvojni programi Općine Petrijanec za 2021. godinu i projekcije razvojnih programa 
Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu 
11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 
12. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu 
13. II. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. godinu i projekcije 
razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu 

 
ODLUKE 

1. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
Petrijanec za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine 
2. Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec u 
2020. godini 
3. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2019. godinu 
4. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine 
Petrijanec članu Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2020. godinu 
6. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Petrijanec 
7. Odluka o javnim priznanjima Općine Petrijanec 
8. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine 
Petrijanec za 2020. godinu 
9. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine 
Petrijanec 
10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke ukopa pokojnika unutar 
groblja 
11. Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga 
12. Odluka o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne 
zaštite na području Grada Varaždina i općina Beretiec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, 
Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica 
13. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec 
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14. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Petrijanec 
15. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture 
širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za 
ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje općina Donja 
Voća, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Klenovnik, Bednja i Grada Lepoglave 
16. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o uspostavljanju mobilnog reciklažnog 
dvorišta općina Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vinica 
17. Odluka o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom 
COVID-19 
18. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću 
»Bambi« 
19. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o korištenju postrojenja i Sporazum o 
sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje 
20. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 325/6 k.o. Petrijanec 
21. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2020. godini 
22. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
Petrijanec za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 
23. Odluka o imenovanju ulica u naselju Majerje 
24. Odluka o sklapanju Sporazuma sa Osnovnom školom Petrijanec o načinu zapošljavanja 
učitelja u produženom boravku te sufinanciranju plaća i ostalih materijalnih prava 
25. Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Petrijanec 
26. Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Petrijanec za razdoblje 
od 2015. do 2020. godine 
27. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2021. 
godinu 
28. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2021. godinu 
29. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za 
redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2020. 
godinu 
31. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda 
za 2021. godinu 
32. Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 
33. Odluka o isplati financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Petrijanec 
 

ZAKLJUČCI 

1. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. 
godinu 
2. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. godinu 
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec 
za 2019. godinu 
4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2019. godinu 
5. Zaključak o usvajanju 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 2019. godinu 
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6. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog 
otpada na području Općine Petrijanec u 2019. godini 
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području 
prirodnih nepogoda za 2019. godinu 
8. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 
2019. godinu 
9. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine 
Petrijanec u 2019. godini 
10. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2019. godini 
11. Zaključak o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i Financijskog izvješća 
trgovačkog društva Priroda d.o.o. 
12. Zaključak o davanju ponude za sklapanje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora 
dječjeg vrtića u Petrijancu 
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Općine 
Petrijanec za 2020. godinu 
14. Izvješće o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Općine Petrijanec za 2020. 
godinu 
15. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Petrijanec za 2020. godinu 
16. Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec 
za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 
 
PROGRAMI 

1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 
2. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Petrijanec za 2019. godinu 
4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec 
za 2020. godinu 
5. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Petrijanec za 2020. godinu 
6. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Petrijanec za 2020. godinu 
7. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2021. godinu 
8. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. 
godinu 
9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. 
godinu 
10. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 
Petrijanec za 2020. godinu 
11. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Petrijanec za 
2020. godinu 
12. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Petrijanec za 
2020. godinu 
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PLANOVI 

1. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Petrijanec 
2. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 
2020. godinu 
3. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu s 
trogodišnjim financijskim učincima 
 
ANALIZA 

1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2020. godinu 

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

1. Odluka o 3. izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i 
članova Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec 
2. Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Općine Petrijanec 
 

PLANOVI 

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec u 2020. godini 
2. Plan nabave za 2020. godinu 
3. 1. izmjena Plana nabave za 2020. godinu 
4. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od 
nastajanja i širenja požara 
5. 2. izmjena Plana nabave za 2020. godinu 
6. 3. izmjena Plana nabave za 2020. godinu 
7. 4. izmjena Plana nabave za 2020. godinu 
8. 5. izmjena Plana nabave za 2020. godinu 
9. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine 
Petrijanec za 2021. godinu 
 

SUGLASNOST 

1. Suglasnost na izmjenu Cjenika javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Općinski načelnik je u 2020. godini zaključio: 
                     

 ugovor o javnim radovima      1 
 ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava (udruge) 13 
 ugovor o izravnoj dodjeli sredstava     2 
 ugovor za kapitalne donacije      3 
 izvođenje radova       8 
 stručni nadzor         4 
 poslovna suradnja       25 
 subvencioniranje premija osiguranja     3 
 izvođenje predstave       1 
 sufinanciranje projekata      4 
 darovni ugovor       1 
 zakup ili korištenje poslovnih prostora    6 
 upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem               1 
 kupoprodajni ugovor                   2 
 utvrđivanje suvlasništva                 1 
 priključenje na komunalnu infrastrukturu                              3 
 održavanje komunalne infrastrukture                                    1 
 ugovor o sufinanciranju zapošljavanja     2 

    
 
 
4. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 
 
U 2020. godini kroz program javnih radova ukupno je bila zaposlena 1 osoba na određeno 
vrijeme. 
Temeljem zaključenog ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Općine 
Petrijanec, provodio se projekt "Zaželi – pomoć u zajednici za starije osobe" na području 
Općine Petrijanec. Na projektu je bilo zaposleno 10 žena na određeno vrijeme. 
 
 
 
5. U području zaštite i spašavanja 
 
Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2020. godinu 
Općinsko vijeće Općine Petrijanec usvojilo je na 29. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. 
godine. 
Općinsko vijeće Općine Petrijanec je na 29. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine 
donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu, 
s trogodišnjim financijskim učincima. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

6. Područje udruga, obrazovanje i novčane potpore 
 
KAPITALNE DONACIJE U 2020. GODINI: 

RBR. NAZIV ADRESA 
KLASA I URBROJ 

UGOVORA 
IZNOS 

SREDSTAVA 

1. 

 
NK NOVA VES 

Rade Končara 10, 
Nova Ves 

Petrijanečka 
 KLASA: 402-01/20-01/4 
URBROJ: 2186-06-02/1-20-28 

30.175,00 kn 

2. 

LOVAČKO DRUŠTVO 
„ŠLJUKA“ 

PETRIJANEC 

Dravska 23/a, 
Družbinec 

KLASA: 402-01/20-01/4 
URBROJ: 2186-06-02/1-20-29 

35.000,00 kn 

3. 

ŽUPA SV. PETRA I 
PAVLA APOSTOLA 

Trg Svetog Petra 
1, Petrijanec 

KLASA: 402-01/20-01/4 
URBROJ: 2186-06-02/1-20-38 

42.656,38 kn 

UKUPNO:    107.831,38 kn 
 
 
 
DONACIJE UDRUGAMA U 2020. GODINI TEMELJEM UGOVORA O IZRAVNOJ DODJELI 
SREDSTAVA: 

Red. 
br. 

NAZIV KLASA I URBROJ UGOVORA  RNO broj 
Iznos 

sredstava 

1. 

UDRUGA BRANITELJA I 
VETERANA 
DOMOVINSKOG RATA 
OPĆINE VIDOVEC 

KLASA: 402-08/20-01/1 
URBROJ: 2186-06-02/1-20-28-2 
 

0259241 3.000,00 kn 

2. 
UDRUGA ŽENA 
„MARUŠA“ 
MARUŠEVEC 

KLASA: 402-08/20-01/1 
URBROJ: 2186-06-02/1-20-49-2 

0432059 1.000,00 kn 

 
 
 
FINANCIJSKA SREDSTVA UDRUGAMA PUTEM JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE 
PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE PETRIJANEC U 2020. GODINI 

R.br. NAZIV UDRUGE KLASA I URBROJ UGOVORA 

 
 

 
RNO broj 

 
Odobreni iznos 

financijskih 
sredstava 

1. 
Udruga umirovljenika 
Općine Petrijanec 

 
KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/1 
 

 
0277871 

 
20.000,00 kuna 

2. 

Udruga maškara 
„Petrajski kurent“ 
Petrijanec 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/2 
 

 

0413611 

 

 

12.000,00 kuna 

3. 
Nogometno športski klub 
„Orač“ 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/3 
 

 

0034134 

 

90.000,00 kuna 
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4. 
Sportsko ribolovna udruga 
Općine Petrijanec 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/4 
 

 

0070238 

 

10.000,00 kuna 

5. 

Udruga dragovoljaca i 
veterana Domovinskog 
rata, Ogranak Varaždin, 
Klub Petrijanec 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/5 
 

 

0439851 

 

17.000,00 kuna 

6.  
Društvo za šport i 
rekreaciju Petrijanec 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/6 
 

 

0009695 

 

10.000,00 kuna 

7. 
Kulturno umjetničko 
društvo Općine Petrijanec 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/7 
 

 

0070106 

 

70.000,00 kuna 

8. 
INVALIDSKO ILCO 
DRUŠTVO Varaždin 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/8 
 

 

0106762 

 

3.000,00 kuna 

9. 
Lovačko društvo "Šljuka" 
Petrijanec 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/9 
 

 

0026158 

 

5.000,00 kuna 

10. 
Nogometni klub „Nova 
Ves“ 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/10 
 

 

0034126 

 

90.000,00 kuna 

11. 

NOVA VES U SRCU, 
udruga za pomoć lokalnoj 
zajednici 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/11 
 

 

0384423 

 

3.080,00 kuna 

12. 
Malonogometni klub 
Lovrečan 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/12 
 

 
0286173 

 
15.000,00 kuna 

13. 

Udruga Konj, moj prijatelj 
Općine Cestica, 
Petrijanec, Sračinec i 
Vinica 

KLASA: 402-03/20-01/33 
URBROJ:2186-06-02/1-20-10/13 
 

 

0370268 

 

20.000,00 kuna 

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

o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt „Aktivni u starosti“ – 5.000,00 kn – 
odobreno. 

2. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 
o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt „Uključimo isključene u zajednicu“ – 

85.000,00 kn – odobreno. 
3. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 

o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt „Zaželi za Petrijanec 2020.“ – 
925.800,00 kn – odobreno. 

4. HEP Natječaj za donacije udruga „Svjetlo na zajedničkom putu“ za 2020. godinu 
o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt „Uključivanje i socijalna podrška 

starijih osoba“ – nije odobreno. 
o Konj, moj prijatelj Općine Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vinica – projekt „Promicanje i 

razvitak konjogojstva te konjičkih manifestacija“ – nije odobreno. 
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5. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin – projekt „Pelamo se?“ 
o Usluga besplatnog prijevoza za osobe starije od 65 godina, namijenjena isključivo 

starijim osobama u potrebi koje si same ne mogu priuštiti ili organizirati prijevoz na 
njima važna mjesta kao na primjer odlazak liječniku, na terapiju, u crkvu, u posjet 
rodbini i slično 

o Ukupna vrijednost projekta iznosi 115.208,88 kn, većinski ga financira Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  

o Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin projekt sufinancira sa 25.208,88 kn vlastitih 
sredstava 

 
 
OBRAZOVANJE 
 
Na predškolski i rani odgoj (sufinanciranje troškova vrtića, asistenta u vrtiću, minimalni 
program - predškola) utrošeno je iz općinskog proračuna 1.251.041,72 kn, za potrebe 
smještaja oko 150 djece.  
 
Za stipendije učenika i studenata od rujna 2020. godine ukupno je iz općinskog proračuna 
utrošeno 254.300,00 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 10.250,00 
kn, za potrebe produženog boravka 143.000,00 kn. 
 
NOVČANE POTPORE ZA UMIROVLJENIKE 
 
Novčane potpore za umirovljenike sa manjom mirovinom od 1.700,00 kn za Božić iznosile su   
24.450,00 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 9.040,00 kn tijekom cijele 2020. godine. 
 
Održana je izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida za mještane Općine. Cijena 
dopunske izobrazbe iznosila je 150,00 kn, a cijena osnovne izobrazbe 370,00 kn. Općina je 
mještanima subvencionirala izobrazbu u iznosu od 100,00 kn. 
 
Za subvencioniranje izobrazbe ukupno je iz općinskog proračuna u 2020. godini utrošeno 
16.450,00 kn. 
 
 
III. PRIJAVLJENI PROJEKTI U 2020. GODINI  
 
1.  Sanacija i modernizacija cesta – produžetak Ulice braće Radić u Petrijancu, dio 
Ulice Matije Gupca u Majerju i Vrtna ulica u Majerju: Datum prijave: 28.02.2020. - 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – Program održivog razvoja lokalne zajednice. 
– odobreno. 

Ukupan iznos projekta: 606.327,53 kn 
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Iznos zatražen od Ministarstva: 272.847,39 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 333.480,14 kn 
 
2. Rekonstrukcija Trga svetog Petra i Pavla, centra i javnih površina - faza 1: Datum 
prijave: 02.03.2020. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Sufinanciranje 
projekta JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog 
standarda u 2020. godini. – odobreno. 

Ukupan iznos projekta: 948.931,25 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 400.000,00 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 548.931,25 kn 
 
 
3. Sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta u naseljima Donje Vratno - dio, Strmec 
Podravski i Petrijanec: Datum prijave: 21.05.2020. - Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU – Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima 
nacionalnih manjina. – odobreno. 

Ukupan iznos projekta: 687.453,55 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 309.354,10 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 378.099,45 kn 
 
4. Obnova Crkve svetog Petra i Pavla apostola u Petrijancu – faza 1: Prijavitelj: Župa 
svetog Petra i Pavla apostola, datum prijave: 19.03.2020. - Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU – Program ulaganja u zajednicu – nije odobreno. 
 
Ukupan iznos projekta: 333.060,00 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 263.117,40 kn 
Iznos sufinanciranja Župe: 69.942,60 kn 
 
 
5. Parterno uređenje parkirališta kod zdravstvene ambulante u Petrijancu: Prijavitelj: 
Dom zdravlja Varaždinske županije, datum prijave: 19.03.2020. - Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova EU – Program ulaganja u zajednicu – nije odobreno. 
 
Ukupan iznos projekta: 271.547,90 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 214.522,84 kn 
Iznos sufinanciranja Doma zdravlja: 57.025,06 kn 
 
6. Rekonstrukcija i obnova kulturnog dobra zgrade stare škole u Petrijancu – faza 1: 
Datum prijave: 18.09.2020. - Ministarstvo kulture i medija – čeka se na rezultate. 
 
Ukupan iznos projekta: 2.797.689,00 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 2.238.151,20 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 559.537,80 kn 
 
7. Uspostava video nadzora i pametnih svjetiljki na području Općine Petrijanec: Datum 
prijave: 02.12.2020. – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Javni poziv za 
sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova.“ – čeka se na rezultate. 
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Ukupan iznos projekta: 466.545,63 kn 
Iznos zatražen od Fonda: 186.618,25 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 279.927,38 kn 
 
8. Sanacija krovišta i uvođenje grijanja u društvenom domu Strmec Podravski: Datum 
prijave: 15.12.2020. - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – Program održivog 
razvoja lokalne zajednice za 2021. godinu – odobreno. 

Ukupan iznos projekta: 595.256,19 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 267.865,29 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 327.390,90 kn 
 
9. Energetska obnova zgrade sa svojstvom kulturnog dobra: Datum prijave: 11.12.2020. 
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – čeka se na rezultate. 
 
Ukupan iznos projekta: 3.089.492,88 kn 
Iznos zatražen od Fonda: 1.000.000,00 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 2.089.492,88 kn 
 
10. Parterno uređenje parcele groblja u Petrijancu – sufinanciranje od strane Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, poslan 2. Zahtjev za isplatom sredstava 
18. veljače 2021. godine – završen projekt. 
  
Ukupan iznos projekta: 542.127,26 kn 
Iznos sufinanciranja Agencije: 252.000,00 kn 
Iznos sufinanciranja općine: 290.127,26 kn 
 
 
 
 
IV.  REALIZIRANI I/ILI UGOVORENI PROJEKTI U 2020. GODINI 

 
Tablični prikaz ugovorenih i/ili realiziranih projekata u 2020. godini: 
 

NAZIV PROJEKTA UKUPAN 
IZNOS 

PROJEKTA 

IZNOS 
ZATRAŽEN 

PROJEKTOM 

IZNOS 
SUFINANCIRANJA 

ODOBRENO 

IZNOS (UDIO) 
OPĆINE U 
PROJEKTU 

     
Sanacija i modernizacija 
cesta – produžetak Ulice 
braće Radić u Petrijancu, 
dio Ulice Matije Gupca u 
Majerju i Vrtna ulica u 
Majerju 

 
606.327,53 kn 

 
272.847,39 kn 

 
100.000,00 kn 

 
506.327,53 kn 

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

948.931,25 kn 400.000,00 kn 168.000,00 kn 780.931,25 kn 

Sanacija i modernizacija 687.453,55 kn 309.354,10 kn 100.000,00 kn 587.453,55 kn 
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nerazvrstanih cesta u 
naseljima Donje Vratno - 
dio, Strmec Podravski i 
Petrijanec 
Radnička ulica u Majerju - 
rekonstrukcija ceste  

2.562.284,49 
kn 

450.000,00 kn 315.000,00 kn 
2.247.284,49 

kn 
Dječje igralište u 
Petrijancu 

- - - 50.825,00 kn 

 
UKUPNO 4.804.996,82 

kn 
1.432.201,49 

kn 
683.000,00 kn 4.172.821,82 

kn 
 
 
 
V. ZACRTANI PRIORITETI U 2021. GODINI 

Jedan od glavnih prioriteta u 2021. godini je transparentnost proračuna. Institut za javne 
financije (IJF) iz godine u godinu analizira proračunsku transparentnost županija, gradova i 
općina. Transparentni proračuni omogućuju građanima da dobiju potpune, točne, 
pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Građani se na taj način mogu informirati i 
utjecati na što efikasnije prikupljanje javnih sredstava i ponudu javnih dobara i usluga, 
povećanje odgovornosti vlasti lokalnih jedinica te smanjenje mogućnosti za korupciju.  
2015. godine Općina je dobila nulu iz transparentnosti, 2016. jedinicu, 2017. dvojku, a za 
2018. i 2019. godinu najveću ocjenu, peticu, te je vidljiv velik iskorak u transparentnosti. 
Općina će i dalje nastaviti jasno komunicirati sve projekte da bi građani bili upoznati kako se 
troši javni novac i bili sigurni da se usmjerava u poboljšanje kvalitete života na području 
općine. 
 
Završetak projekta Aglomeracije – izgradnje kanalizacije također je prioritet u 2021. godini. 
Ciljevi projekta su zaštita podzemnih voda, uvođenje kanalizacijskog sustava u naseljima 
Družbinec, Strmec Podravski, Nove Ves Petrijanečka, Zelendvor i Petrijanec. 

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. 

Završetkom projekta će više od 97% općine imati priključenost na pročišćavanje 
Aglomeracijom. 

 

VI. AKTUALNI PROBLEMI: 

 

Planovi i pravila za novo programsko razdoblje 2021. – 2027. 
Ključni izazovi za Hrvatsku u okviru pregovora 2021. – 2027.  povećanje nacionalnog 
sufinanciranja za slabije razvijene regije s dosadašnjih 15% na 30% – predstavlja financijsko 
opterećenje za korisnike. 
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VII. ZAKLJUČAK 
 

Ovo Izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti u 2020. 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 2020. 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. 

 
 
 

S poštovanjem. 
 
 

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

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


