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REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:    022-05/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-3 
Petrijanec, 2. rujna 2021.  
 

 

Na temelju članka 49. Statuta općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 

broj 31/21), podnosim Općinskom vijeću Općine Petrijanec sljedeće: 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. 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 predstavn icima resornih 

ministarstava. 

U Općini Petrijanec je na dan 30.06.2021. godine u radnom odnosu na neodređeno  i 

određeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 3 službenika. 

 

1. Dužnosnici:...................................................................................... 1 

                (općinski načelnik) 

       

 

2. Jedinstveni upravni odjel:…………................................................ 3 

               (3 službenika na neodređeno vrijeme) 

  

 

2. U području financija: 

 

U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove izvršavanje proračuna za 

2021. godinu, 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 poslovanja Općine Petrijanec za prvih šest mjeseci 2021. 

godine bili su 6.491.520,77 kuna. 

 

2. Ukupni rashodi i izdaci poslovanja Općine Petrijanec za prvih šest mjeseci 2021. 

godine bili su  5.156.318,34 kuna. 

 

 

Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 

2022. i 2023. godinu doneseni su na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 

10. prosinca 2021. godine, a objavljeni u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 

85/20. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petrijanec.hr/
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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 razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

sljedeće akte: 

 

1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 

01. srpanj 2020. do 31. prosinac 2020. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj 2020. do 31. prosinac 2020. godine 

2. Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec 

u 2021. godini 

3. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2021. godinu 

4. Odluka o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Petrijanec 

5. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

6. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine 

Petrijanec 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 

2020. godinu 

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2020. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Petrijanec za 2020. godinu 

9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada na području Općine Petrijanec za 2020. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Petrijanec za 2020. 

godinu 

10. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2020. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u 

području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

11. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2020. godini 

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine 

Petrijanec u 2020. godini 

12. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u 

Varaždinu 

13. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 1141 k.o. Družbinec 

14. Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Petrijanec 

15. Odluka o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značaja 

16. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu 

17. Izvještaj o provedbi Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. godinu 

18. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2020. godinu 
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19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2020. godinu 

20. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2020. godinu 

21. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2020. godinu 

22. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Petrijanec 

23. Statut Općine Petrijanec 

24. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno - pravna pitanja i 
mandatne poslove 

25. Izvješće Odbora za statutarno - pravna pitanja i mandatne poslove Općinskog vijeća 
Općine Petrijanec o provedenim lokalnim izborima dana 16. svibnja 2021. godine za 
članove Općinskog vijeća Općine Petrijanec, o imenima i prezimenima izabranih 
članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec, o obavijestima dostavljenim 
Jedinstvenom upravnom odjelu o mirovanju mandata po sili zakona, o podnesenim 
ostavkama na dužnost vijećnika zbog nespojivosti funkcije, o zahtjevima za mirovanje 
mandata i o zamjenicima vijećnika koji umjesto izabranih vijećnika na nespojivim 
dužnostima počinju obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

26. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 
27. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 
28. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
29. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
30. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
31. Odluka o visini naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez 

zasnivanja radnog odnosa 

32. Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

33. Odluka o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i 

kontrole financijske dokumentacije Općine Petrijanec 

34. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec 

35. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2021. godini 

36. Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja 

37. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem 

vrtiću "Bambi" 

 

 

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

 

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec u 2021. godini 

2. Plan nabave za 2021. godinu 

3. Plan vježbi civilne zaštite Općine Petrijanec za 2021. godinu 

4. 1. izmjena Plana nabave za 2021. godinu 

5. Zaključak o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, 

štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i 

sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od 

javnozdravstvene važnosti za Općinu Petrijanec 

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje 

mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 

Općinu Petrijanec 

6. Zaključak o donošenju Provedbenog plana provođenja preventivne i obvezatne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na 

području Općine Petrijanec za 2021. godinu 
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Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Petrijanec za 

2021. godinu 

7. 2. Izmjena Plana nabave za 2021. godinu 

8. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Petrijanec 

9. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

civilne zaštite Općine Petrijanec 

 

 

Općinski načelnik je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine zaključio: 

 

                           

      

• ugovora o financiranju javnih potreba (udruge)  15 

• izvođenju radova        3 

• ugovor o stručnom nadzoru       1                                              

• poslovna suradnja        9                          

• izvođenje predstave        1   

• sufinanciranje projekata       4  

• kupoprodajni ugovor        1              

• ugovori za priključenje       1 

• ugovor o zakupu poslovnog prostora     2  

• osiguranje         1 

• ugovora o javnim radovima                                                    1 

• korištenje energenata (plin, struja)                                         3 

   

 

6. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 

 

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 do 31. siječnja 2021. godine. Na temelju ugovora o javnim radovima 

zaposlene su tri osobe na određeno vrijeme od šest mjeseci. 

 

 

7. U području zaštite i spašavanja 

 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec je na 30. sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine 

donijelo Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Petrijanec. 
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III. PRIJAVLJENI PROJEKTI U 2021. GODINI 

 

1. Sanacija i modernizacija ceste nakon završetka projekta Aglomeracije – uvođenje 

kanalizacije u Novoj Vesi Petrijanečkoj: Datum prijave: 02.04.2021. – Ministarstvo 

prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. – nije odobreno. 

Ukupan iznos projekta: 2.179.650,00 kn 

Iznos zatražen od Ministarstva: 400.000,00 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 1.779.650,00 kn 

 

2. Nabava komunalne opreme: Datum prijave: 10.05.2021. – Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost. – odobreno. 

Ukupan iznos projekta: 432.997,50 kn 

Iznos zatražen od Fonda: 173.199,00 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 259.798,50 kn  

 

 

3. Parterno uređenje prostora dvorišta zdravstvene ambulante u Petrijancu: Datum 

prijave: 11.06.2021. – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. – čeka se 

na rezultate. 

Ukupan iznos projekta: 271.547,90 kn 

Iznos zatražen od Ministarstva: 122.196,56 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 149.351,34 kn 

 

 

PRIJAVLJENI PROJEKTI ZA UDRUGE, A PRIJAVE JE IZRADILA OPĆINA 

PETRIJANEC: 

 

1. Varaždinska županija 

o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt „Socijalna podrška starijih i 

nemoćnih osoba“ – 5.000,00 kn – odobreno. 
2. HEP Natječaj za donacije udruga „Svjetlo na zajedničkom putu“ za 2021. godinu 

o Udruga umirovljenika Općine Petrijanec – projekt „Uključivanje u zajednicu“ – nije 

odobreno. 
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IV.  AKTIVNOSTI U 2021. GODINI – REALIZIRANI PROJEKTI ILI PROJEKTI U 

TRENUTNOJ REALIZACIJI 

  

Tablični prikaz ugovorenih i/ili realiziranih projekata u 2021. godini: 

 

NAZIV PROJEKTA UKUPAN 
IZNOS 

PROJEKTA 

IZNOS 
ZATRAŽEN 

PROJEKTOM 

IZNOS 
SUFINANCIRANJA 

ODOBRENO 

IZNOS (UDIO) 
OPĆINE U 
PROJEKTU 

Sanacija krovišta i 
uvođenje grijanja u 
društvenom domu Strmec 
Podravski 

623.748,75 267.865,29 100.000,00 523.748,75 

Energetska obnova 
kulturnog dobra zgrade 
„Stare škole“ 

 
3.089.492,88 

 
1.000.000,00 

 
1.000.000,00 

 
2.089.492,88 

Sanacija i modernizacija 
nerazvrstanih cesta u 
naseljima Donje Vratno - 
dio, Strmec Podravski i 
Petrijanec 

455.616,81 309.351,10 100.000,00 355.616,81 

Aglomeracija 35.135.968,85 
kn 

 95% 
2.076.807,73 

kn 

 

UKUPNO 39.304.827,29 
kn 

1.577.216,39 
kn 

1.200.000,00 kn 5.045.666,17 
kn 

 

 

Završena Rekonstrukcija Trga 1. FAZA 

U svibnju 2021. godine završena je rekonstrukcija Trga svetog Petra i Pavla, centra i javnih 

površina - faza 1. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 838.159,12 kn. Izgrađeno je i 

obnovljeno 180 m ceste, izgrađena su parkirna mjesta na javnoj površini, uključujući i mjesta 

za invalide, izgrađena je oborinska odvodnja i ugrađeni betonski cestovni i parkovni rubnici 

za veću sigurnost pješaka s obzirom da se na trgu nalazi crkva svetog Petra i Pavla, 

zdravstvena ambulanta, društveni dom, stomatološka ordinacija. 

OSTALE AKTIVNOSTI 

Uporabna dozvola – Ulica Alojzija Stepinca 

U veljači 2021. godine obavljen je tehnički pregled na lokaciji k.č.br. 324 k.o. Petrijanec i 

k.č.br. 5 k.o. Družbinec (Ulica Alojzija Stepinca) te je 11. veljače 2021. godine izdana 

Uporabna dozvola čime su sve aktivnosti na projektu završile. 

Radnička ulica u Majerju – uporabna dozvola 

Dana 11. ožujka 2021. godine predan je zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole za 
modernizaciju nerazvrstane ceste - Radnička ulica u Majerju, rekonstrukcija građevine 
infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), građevine 2.b skupine - 
rekonstrukcija ceste i oborinska kanalizacija. 
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Pelamo se? 2 – nastavak projekta 

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u sklopu projekta “Pelamo se? 2” na području 

svoga djelovanja nudi besplatnu uslugu prijevoza za starije osobe od 65 godina. Usluga 

prijevoza u sklopu ovoga projekta je socijalna usluga 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 i slično. Ukupna vrijednost projekta iznosi 144.228,40 

kn, većinski ga financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a 

sa 38.228,40 kn vlastitih sredstva sufinancira GDCK Varaždin. 

WiFi4EU 

Projekt podrazumijeva više pristupnih točaka biranih po kriterijima najveće potrebe građana 

na javnim mjestima te najveće iskoristivosti pristupne točke, odnosno instaliranje točaka 

besplatnog pristupa Internetu u mjestima koji predstavljaju središta društvenog života 

građana. Prijavom na javni poziv Europske Unije, Općina Petrijanec je dobila vaučer koji je 

iskorišten za tehničko postavljanje pristupnih točaka. Tako su neke od odabranih pristupnih 

točaka u Općini Petrijanec: Društveni dom Petrijanec, DVD Petrijanec, Zgrada Općine, DVD 

Strmec Podravski, DVD Družbinec, NK Orač, NK Majerje, Društveni Dom Majerje, NK Nova 

Ves, Društveni dom Nova Ves te vrtić. Ukupna vrijednost projekta je 75.500,00 kn. 

Izobrazba pesticidi 

Općina Petrijanec organizirala je izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida. 

Mještanima s područja Općine Petrijanec, Općina je subvencionirala izobrazbu u iznosu od 

100,00 kn. Ukupna cijena dopunske izobrazbe iznosila je 150 kuna (predavanje, trošak 

izrade iskaznice i trošak polaganja ispita), od čega je Općina subvencionirala mještanima 

trošak predavanja dopunske izobrazbe i trošak izrade iskaznice (ukupno 100,00 kn), te 

osigurala prostor za održavanje tečaja, a korisnici su podmirili trošak polaganja ispita, 

odnosno 50,00 kuna.  

Prostorni plan 

Donijeta je Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Petrijanec na 31. sjednici održanoj dana 1. travnja 2021. godine. Elaborat je izradilo t.d. 

Urbia d.o.o. Čakovec. Ukupna vrijednost izrade plana iznosila je 96.250,00 kn. 

Općinsko vijeće, mjesni odbori 

7. lipnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine 
Petrijanec, koja se održala u Velikoj dvorani Društvenog doma u Petrijancu, Trg svetog Petra 
8. U Općinsko vijeće Općine Petrijanec izabrano je trinaest vijećnika (8 sa liste SDP-a, 4 sa 
liste HDZ-a, HSS-a i HSLS-a i 1 sa liste NS Reformisti).  
 

14. lipnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica za Vijeće mjesnog odbora 

Petrijanec, Vijeće mjesnog odbora Majerje, Vijeće mjesnog odbora Nova Ves Petrijanečka, 

Vijeće mjesnog odbora Družbinec, Vijeće mjesnog odbora Strmec Podravski i Vijeće 

mjesnog odbora Zelendvor koja se održala u Velikoj dvorani Društvenog doma u Petrijancu. 

Želim voziti bicikl 

Realiziran je projekt „Želim voziti bicikl“ koji je provodio Biciklistički akademski sportski klub 
Vinica na čelu s Predsjednikom kluba, Branimirom Štimcem. Biciklistički kamp provodio se 
uz partnerstvo Općine Petrijanec, Općine Vinica, Općine Cestica i Zajednice sportskih 
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udruga Grada Varaždina, a u projektu sudjeluju i osnovne škole s tog područja. Tijekom 
kampa učenici su stekli znanja i iskustva u realnim prometnim situacijama kao što je vožnja 
po kolniku, vožnja po biciklističkoj stazi, vožnja u koloni, vožnja kroz rotor, vožnja kroz 
semafor te druge realne prometne situacije. Općina Petrijanec sudjelovala je u projektu s 
5.000,00 kn. 

Deratizacija 

Sustavna deratizacija počela se provoditi 14.04.2021. godine. Akcijom su se obuhvatila 

sljedeća naselja Općine Petrijanec (Petrijanec, Majerje, Nova Ves Petrijanečka, Zelendvor, 

Družbinec i Strmec Podravski), kao i sve površine pogodne za razmnožavanje i zadržavanje 

glodavaca (smetišta, kanali). 

ZaŽeli – faza 2 

Udruga umirovljenika Općine Petrijanec i Općina Petrijanec Zaželi – faza II – Zaželi za 

Petrijanec 2020. (kodni broj UP.02.1.1.13.0041) 

Trajanje projekta je 15 mjeseci, odnosno od listopada 2020. do siječnja 2022. godine. 

Provodi se na području Općine Petrijanec. Zaposleno je 10 žena koje tijekom 12 mjeseci 

obilaze trenutno 64 krajnja korisnika kojima su kroz isti period osigurana sredstva za osobnu 

higijenu. Na projektu je zaposlena i voditeljica projekta i aktivnosti. 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni 

program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 925.800,00 

kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz 

Europskog socijalnog fonda (85%). 

 

V. AKTUALNI PROBLEMI 

 

 

Povrat poreza: 

 

Porezna reforma „Za mlade“ povećala je davanja Općine u razlici poreza koja se naplaćuje iz 

Općinskog proračuna. 

 
Povrat poreza iz Općinskog proračuna za 2017.-u godinu: 

 
Općina/Porezno 

mjesto/Ispostava/Područni 

ured/Republika  

Šifra 

općine 

RAZLIKA ZA UPLATU RAZLIKA ZA POVRAT RAZLIKA 

Broj 

obveznika 

Iznos Broj 

obveznika 

Iznos Broj 

obveznika 

Iznos 

OPĆINA PETRIJANEC 326 63 129.011,41 427 -643.505,73 490 -514.494,32  

 

 
Povrat poreza iz Općinskog proračuna za 2018.-u godinu: 

 
Općina/Porezno 

mjesto/Ispostava/Područni 

ured/Republika  

Šifra 

općine 

RAZLIKA ZA UPLATU RAZLIKA ZA POVRAT RAZLIKA 

Broj 

obveznika 

Iznos Broj 

obveznika 

Iznos Broj 

obveznika 

Iznos 

OPĆINA PETRIJANEC 326 91 319.336,27 486 -678.588,20 577 -359.251,93 
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Povrat poreza iz Općinskog proračuna za 2019.-u godinu: 

 
Općina/Porezno 

mjesto/Ispostava/Područni 

ured/Republika  

Šifra 

općine 

RAZLIKA ZA UPLATU RAZLIKA ZA POVRAT RAZLIKA 

Broj 

obveznika 

Iznos Broj 

obveznika 

Iznos Broj 

obveznika 

Iznos 

OPĆINA PETRIJANEC 326 97 164.478,16 500 -805.786,00 597 -641.307,86 

 

 
Povrat poreza iz Općinskog proračuna za 2020.-u godinu: 

 
Općina/Porezno 

mjesto/Ispostava/Područni 

ured/Republika  

Šifra 

općine 

RAZLIKA ZA UPLATU RAZLIKA ZA POVRAT RAZLIKA 

Broj 

obveznika 

Iznos Broj 

obveznika 

Iznos Broj 

obveznika 

Iznos 

OPĆINA PETRIJANEC 326 72 274.935,71 645 -1.391.378,13 717 -1.116.442,42 

 

 

 

 

 

Usklađenje lokalnih planova sa Nacionalnim strategijama 

 

Sabor je na sjednici 5. veljače 2021. donio je „NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU 

REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE“. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj 29. travnja 2021. donijela O D L U K U o utvrđivanju Prijedloga nacionalnog plana 

oporavka i otpornosti 2021. - 2026.  za završno usuglašavanje gdje moramo uskladiti 

dokumente i Strategiju razvoja općine međutim uputa još nema. U Informacijskom sustavu 

za strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske Općina Petrijanec redovito 

ažurira svoje projekte i podatke. 
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VI. ZAKLJUČAK 

 

Ovo Izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 
2021. godine. 
 
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. 
 
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 


