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REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:    024-01/22-01/2 
URBROJ: 2186-6-02/1-22-1 
Petrijanec, 13. siječnja 2022.  
 

 

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. srpanj do 31. prosinac 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 predstavnicima resornih 

ministarstava. 

U Općini Petrijanec je na dan 31.12.2021. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 

bilo ukupno zaposleno 4 službenika. 

 

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

                (općinski načelnik) 

       

 

2. Jedinstveni upravni odjel:…………................................................ 4 

               (4 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. 

 

Detaljan izvještaj o ukupnim primicima i rashodima vidljiv će biti iz Godišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu. 

 

 

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 2020. godine, a objavljeni u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 

85/20. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu donijete su na 5. 

sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 12. studenoga 2021. godine, a objavljene 

u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 92/21. 2. izmjene i dopune Proračuna 

Općine Petrijanec za 2021. godinu donijete su na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Petrijanec dana 30. prosinca 2021. godine, a objavljene u »Službenom vjesniku Varaždinske 

županije« broj 122/21. 

 

 

3. U području javnosti rada 

 

Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom vjesniku Varaždinske župani je, 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 2021. godini 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 

19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2020. godinu 
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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" 

38. Odluka o imenovanju općinskog načelnika Općine Petrijanec Skupštinom društva 

PRIRODA d.o.o. 

39. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu „Ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju 

kulturnog centra Zelendvor“ 

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

01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 

01.01.2021. do 30.06.2021. 

42. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje 

od 01.01.2021. do 30.06.2021. 

43. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

44. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja 

grada Varaždin 

45. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 

46. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 

47. I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu i 

projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu 

48. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 
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49. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

50. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

51. Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno 

ustanovljenje lovišta na području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. 

travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine 

Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na 

području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 

2030. godine 

52. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Petrijanec 

53. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

54. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 

2022. godinu 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2022. godinu 

55. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za 

Općinu Petrijanec i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec 

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Petrijanec 

Plan zaštite od požara za Općinu Petrijanec 

56. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2021. godinu 

57. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 100/31 k.o. Majerje 

58. Proračun Općine Petrijanec za 2022. godinu 

Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

59. Razvojni programi Općine Petrijanec za 2022. godinu i projekcije razvojnih programa 

Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu 

60. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu 

61. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2022. 

godinu 

62. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. 

godinu 

63. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 

2022. godinu 

64. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

65. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Petrijanec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

66. Odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Dječjem vrtiću Bambi 

67. Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u 

objektima u vlasništvu Općine Petrijanec 

68. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda 

69. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 

70. II. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu i 

projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu 
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71. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

72. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 

73. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 

4.1. Akti Odbora za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove 
1. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 18/07, 41/12, 31/21) (pročišćeni tekst) 

4.2. Akti Vijeća mjesnih odbora 

1. Rješenje o izboru predsjednice Vijeća mjesnog odbora Petrijanec 

2. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Majerje 

3. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Nova Ves Petrijanečka 

4. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Družbinec 

5. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Strmec Podravski 

6. Rješenje o izboru predsjednice Vijeća mjesnog odbora Zelendvor 
 

 

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 

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 

10. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec 

11. 3. izmjena Plana nabave za 2021. godinu 

12. 1. izmjena Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec u 

2021. godini 

13. 4. izmjena Plana nabave za 2021. godinu 

14. 5. izmjena Plana nabave za 2021. godinu 
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15. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Petrijanec za 

razdoblje od 2021. - 2025. godine 

16. Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade 

Provedbenog programa Općine Petrijanec za razdoblje od 2021. - 2025. godine 

17. 6. izmjena Plana nabave za 2021. godinu 

18. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Petrijanec 

19. 7. izmjena Plana nabave za 2021. godinu 

20. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine 

Petrijanec 

 

 

Općinski načelnik je u 2021. godini zaključio: 

 

                           

      

• ugovora o financiranju javnih potreba (udruge)  18 

• izvođenju radova      11 

• ugovor o stručnom nadzoru       3                                              

• poslovna suradnja      15                          

• izvođenje predstave        2   

• sufinanciranje projekata       4  

• kupoprodajni ugovor        2              

• ugovori za priključenje       3 

• ugovor o zakupu poslovnog prostora     2  

• osiguranje         2 

• ugovora o javnim radovima                                                    2 

• korištenje energenata (plin, struja)                                         3 

• zapošljavanje asistenta                                                          1 

• sufinanciranje vrtića                                                               1 

• zimsko održavanje                                                                 1 

   

 

6. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 

 

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

zaposlene su četiri 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 i 

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

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

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu i Plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima donijeti su na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec održanoj 

dana 13. prosinca 2021. godine. 
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8. Područje udruga, obrazovanje i novčane potpore 

 

DONACIJE UDRUGAMA U 2021. GODINI 

 

Red. 
br. 

NAZIV KLASA I URBROJ ODLUKE  RNO broj 
Iznos 

sredstava 

1. 
Udruga žena „Maruša“ 
Maruševec 

 

KLASA: 402-08/21-01/1 

URBROJ: 2186-06-02/1-21-28-1 

 

05119499 3.000,00 kn 

2. 
Udruga branitelja i 
veterana Domovinskog 
rata općine Vidovec 

 

KLASA: 402-08/21-01/1 

URBROJ: 2186-06-02/1-21-11-1  

04156072 3.000,00 kn 

 

 

DONACIJE UDRUGAMA U 2021. GODINI TEMELJEM UGOVORA O IZRAVNOJ DODJELI 

SREDSTAVA: 

Red. 
br. 

NAZIV KLASA I URBROJ UGOVORA  RNO broj 
Iznos 

sredstava 

1. 
Udruga specijalne 
jedinice policije „Roda“ 
Varaždin 

KLASA: 402-08/21-01/1 

URBROJ: 2186-06-02/1-21-4-2 

 

0159720 4.000,00 kn 

2. 
Društvo za šport i 
rekreaciju Petrijanec 

KLASA: 402-08/21-01/1 

URBROJ: 2186-06-02/1-21-67-3  
0009695 5.000,00 kn 

 

 

FINANCIJSKA SREDSTVA UDRUGAMA PUTEM JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE 

PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE PETRIJANEC U 2021. GODINI 

 

R.br. NAZIV UDRUGE KLASA I URBROJ UGOVORA 

 
 

 
RNO 
broj 

 
Odobreni iznos 

financijskih 
sredstava 

1. 
Udruga umirovljenika 

Općine Petrijanec 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/1  

 
0277871 20.000,00 kuna 

2. 
INVALIDSKO ILCO 

DRUŠTVO Varaždin 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/2  

0106762 3.000,00 kuna 

3. 

NOVA VES U SRCU, 

udruga za pomoć lokalnoj 

zajednici 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/3  

0384423 4.100,00 kuna 

4. 
Sportsko ribolovna udruga 

Općine Petrijanec 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/4  

0070238 10.000,00 kuna 
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5. 

 

 

Nogometno športski klub 

„Orač“ 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/5 
 
Aneks Ugovora: 
 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/17  

 

 

0034134 

 

90.000,00 kuna 
 
 
 

10.000,00 kuna 

6. 

 

 

Nogometni klub „Nova 

Ves“ 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/6 
 
Aneks Ugovora: 
 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/16  

 

 

0034126 

 

90.000,00 kuna 
 
 
 

10.000,00 kuna 

7. 
Lovačko društvo "Šljuka" 

Petrijanec 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/7 
 
Aneks Ugovora: 
 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/18  

0026158 

10.000,00 kuna 
 
 
 
10.000,00 kuna 

8. 

Udruga dragovoljaca i 

veterana Domovinskog 

rata, Ogranak Varaždin, 

Klub Petrijanec KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/8  

 

0439851 

 

15.000,00 kuna 

9. 
Županijski savez 

poljoprivrednih udruga 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-11/9  

0010219 3.000,00 kuna 

10. Kulturno umjetničko 

društvo Općine Petrijanec 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ:2186-06-02/1-21-11/10  

 

0070106 

 

50.000,00 kuna 

11. 

Udruga uzgajivača 

zagorskog purana 

Varaždinske županije 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ:2186-06-02/1-21-11/11  

0124579 7.000,00 kuna 

12. 

„Zipka“ Udruga udomitelja 

za djecu i mlade 

Varaždinske županije 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ:2186-06-02/1-21-11/12  

0191013 10.000,00 kuna 

13. 

Udruga Konj, moj prijatelj 

Općine Cestica, 

Petrijanec, Sračinec i 

Vinica 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ:2186-06-02/1-21-11/13 
 

0370268 15.000,00 kuna 

14. Udruga maškara 

„Petrajski kurent“ 

Petrijanec 

KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ:2186-06-02/1-21-11/14 
 

 

0413611 

 

 

15.000,00 kuna 

15. Mladi u Petrijancu 

 
KLASA: 402-03/21-01/2 
URBROJ:2186-06-02/1-21-11/15 
 

0034037 7.000,00 kuna 

 

 

III. PRIJAVLJENI PROJEKTI U 2021. GODINI 

 

1. Ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju kulturnog centra Zelendvor: Datum prijave: 
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14.07.2021. – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Podmjera 
7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, 
Tip 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“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i 
sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – administrativna provjera je u tijeku 
 
Ukupan iznos projekta: 4.865.542,50 kn 

Iznos zatražen od Ministarstva: 4.865.542,50 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 0,00 kn 

 

2. Obnova i sanacija nepokretnog kulturnog dobra „Stara škola“: Datum prijave: 

11.10.2021. – Ministarstvo kulture i medija. – čeka se na rezultate. 

Ukupan iznos projekta: 2.923.867,88 kn 

Iznos zatražen od Ministarstva: 800.000,00 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 2.123.867,88 kn 

 

3. Oborinska odvodnja i obnova nogostupa uz ŽC 2101 u Novoj Vesi Petrijanečkoj: 

Datum prijave: 14.10.2021. – Ministarstvo unutarnjih poslova RH. – čeka se na rezultate. 

 

Ukupan iznos projekta: 3.333.153,75 kn 

Iznos zatražen od Ministarstva: 700.000,00 kn 

Iznos sufinanciranja ŽUC-a: 1.799.865,31 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 833.288,44 kn 

 

4. Digitalizacija i transparentnost općinske uprave: Datum prijave: 17.12.2021. – Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. – čeka se na rezultate. 

Ukupan iznos projekta: 316.250,00 kn 

Iznos zatražen od Fonda: 126.500,00 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 189.750,00 kn 

5. Razvoj pametnog okruženja u Općini Petrijanec: Datum prijave: 17.12.2021. – Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. – čeka se na rezultate. 

Ukupan iznos projekta: 188.750,00 kn 

Iznos zatražen od Fonda: 75.500,00 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 113.250,00 kn 

6. Zgrada Stare škole: Datum prijave: 23.12.2021. – Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost – Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21). – čeka se 

na rezultate. 

Ukupan iznos projekta: 4.206.115,38 kn 

Iznos zatražen od Fonda: 1.682.446,15 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 2.523.669,23 kn 

 

7. Izvanredno održavanje na LC 25031 Družbinec – nogostup i odvodnja: Datum 

ugovora: 12.05.2021. 

 

Ukupan iznos projekta: 296.877,63 kn 

Iznos sufinanciranja ŽUC-a: 222.658,23 kn 
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Iznos sufinanciranja općine: 73.219,40 kn 

Ugovor o sufinanciranju radova 1.faze nogostupa 25% trošak općine 

 

8. Izvanredno održavanje na ŽC 2046 Majerje – Nova Ves: Datum ugovora: 12.05.2021. 

 

Ukupan iznos projekta: 298.646,88 kn 

Iznos sufinanciranja ŽUC-a: 223.985,16 kn 

Iznos sufinanciranja općine: 74.661,72 kn 

 

 

 

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 

Energetska obnova 
kulturnog dobra zgrade 
„Stare škole“ 

4.040.490,38 1.000.000,00 1.000.000,00 3.040.490,38 

Radovi na modernizaciji 
Ulice Hinka Krizmana u 
Novoj Vesi Petrijanečkoj 

 
398.903,13 

 
0,00 

 
0,00 

 
398.903,13 

 

UKUPNO 4.439.393,51 1.000.000,00 1.000.000,00 3.439.393,51 

 

Završena sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta 

 
U studenom 2021. godine završena je sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta - spojna 

ceste Ulice braće Radić s cestom D2 u Strmcu Podravskom, Nova ulica u Petrijancu, 

odvojak Zelendvorske ulice u Petrijancu te nerazvrstana cesta u naselju Donje Vratno – dio. 

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 455.583,88 kn. Planiranim zahvatima osigurao se 

sigurniji promet svim korisnicima koji u općini žive i svakodnevno koriste ceste. Nerazvrstane 

ceste koje su bile obuhvaćene u ovom projektu modernizacije u vlasništvu su Općine 

Petrijanec i napravljena je infrastruktura (vodovod, kanalizacija, strujni priključci) te su to 

naseljene ulice s nekoliko domaćinstava, osim spojne ceste u Strmcu Podravskom, koja će 

omogućiti lakši protok prometa i bolju prometnu povezanost s drugim naseljima. 

Završeni radovi na adaptaciji vatrogasnog doma Nova Ves Petrijanečka 

Uredila se vanjska ovojnica fasade, zamijenila stolarija, obnovili su se sanitarni čvorovi. 

Ukupna vrijednost radova iznosi 325.900,00 kuna. Radovi su počeli u kolovozu, a završetak 

radova pa time i svečana primopredaja Vatrogasnog doma bila je na svetu Katarinu, 25. 

studenog. 

Odobreno dodatnih 100.000,00 kuna za društveni dom u Strmcu Podravskom 

 
Ovim projektom sanirali su se nužni dijelovi krovišta te se adekvatno zaštitila zgrada od 
daljnjeg propadanja. Kroz projekt se izvršila zamjena dotrajalog glinenog pokrova s 
izvedbom temeljnog gromobranskog krovnog razvoda sa spojem u temeljeno tlo. Sastavni 
dio krovišta je i odvodnja krovnih voda koja je adekvatno riješena osnovnim limarskim 
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radovima. Također, uveden je i plinski sustav grijanja u postojeću zgradu. Odrađenim 
aktivnostima produljio se vijek trajanja ove građevine za minimalno dodatnih 20 godina. 
Radove je izvodila tvrtka OPREMA-PIT d.o.o. iz Ludbrega. Ukupna vrijednost projekta 
iznosila je 623.748,75 kn. 23. prosinca 2021. godine potpisan je Dodatak I. Ugovora o 
financiranju temeljem kojeg je odobreno dodatnih 100.000,00 kuna za Društveni dom u 
Strmcu Podravskom. Stoga ukupno sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije iznosi 200.000,00 kuna. 

Raspisana 2. nabava za nabavu komunalne opreme 

  

U studenom 2021. godine raspisana je nabava za komunalnu opremu koja uključuje 

kontejnere za staru odjeću, kompostere, set od 3 kante u obliku životinjica za dječje vrtiće i 

škole, set od 3 kante 3*75 l (papir, plastika, staklo). Prihvaćena je ponuda od tvrtke Gradeko 

d.o.o. u iznosu od 324.050,00 kuna. 

 

PROTOKOLARNE OBAVEZE 

 

• 1. sjednica Stožera civilne zaštite u novom sazivu 

• Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija 

• Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec 

• Skupština Lovačkog društva „Šljuka“ 

• „Decanter World Wine Awards 2021“ u Varaždinskoj županiji 

• Kolegij načelnika i gradonačelnika 

• Skupština varaždinske gradske tvrtke Čistoća 

• Skupština Županijskog nogometnog saveza 

• Špancirfest – tvrtke s područja Općine Petrijanec predstavile se na Špancirfestu 

• Svečana sjednica udruge Bedem ljubavi 

• Svečana sjednica Županijske skupštine 

• Tradicionalni 27. Joma Varaždinski polumaraton 

• Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Sračinec 

• 30. godina oslobođenja grada Varaždina i Varaždinske županije 

• Dani regionalnog razvoja i fondova EU – nove prilike 

• Obilježavanje blagdana Čiselske nedele v Maruševcu 

• Skupština Kulturno umjetničkog društva Općine Petrijanec 

• Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Klenovnik 

• Konferencija Časopisa Komunal na temu „Lokalni proračuni i komunalne investicije – 

Proračuni za 2022.“ 

• 7. Državna izložba izvornih pasmina peradi u Republici Hrvatskoj 

• Obilježavanje blagdana Sv. Huberta u crkvi Svetog Petra i Pavla 

• Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Voća 

• Svečana sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica 

• Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Jalžabet 

• Radni sastanak s predstavnicima Hrvatske zajednice Općina 

• Koordinacija načelnika i gradonačelnika u županiji 

• Izložba „Tako lijepa i bogata, naša… Varaždinska županija“ 

• Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina 

• Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave 

• 15. godina tvrtke Aris d.o.o. 
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• Svečano otkrivanje spomen ploča u vojarni povodom obilježavanje 29. obljetnice 

osnutka 7. gardijske brigade „Puma“ 

 

OPĆINI PETRIJANEC TREĆU GODINU ZAREDOM PETICA IZ TRANSPARENTNOSTI 

PRORAČUNA 

 

Institut za javne financije predstavio je rezultate istraživanja proračunske transparentnosti 
županija, gradova i općina u razdoblju od studenog 2020. do travnja 2021, a Općina 
Petrijanec treću godinu zaredom dobila je najveću ocjenu izvrstan (5). Proračunska 
transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive 
proračunske informacije. Na temelju njih građani se mogu angažirati i pokušati utjecati na 
efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, odgovornost Vlade i vlasti lokalnih 
jedinica, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.  

OSTALE AKTIVNOSTI 

Održana informativna radionica na temu: NAJAVA NATJEČAJA IZ PROGRAMA 

RURALNOG RAZVOJA – MJERA 4 (4.1.1. svinjogojstvo, 4.1.2. odlagališta gnoja, 4.1.3. 

obnovljivi izvori energije s naglaskom na solarne elektrane) 

 

Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u suradnji s Općinom Petrijanec i LAG-om 
Sjeverozapad organizirala je informativnu radionicu u društvenom domu Petrijanec o 
aktualnostima u okviru mjere 4 iz Programa ruralnog razvoja – mogućnosti financiranja 
poljoprivredne proizvodnje kroz najavljene natječaje APPRRR. 

 

Kino pod zvijezdama „Vrapčić Richard“ 
 

Udruga Mladi u Petrijancu organizirala je kino pod zvijezdama u suradnji sa Kinom Gaj 
prvenstveno za učenike OŠ Petrijanec za lakši početak nove školske godine, a onda i za sve 
ostale zainteresirane. Prikazivao se crtić „Vrapčić Richard“ kod Društvenog doma Petrijanec.  

U Strmcu Podravskom održane „Strmske seoske igre“ 
 
U organizaciji Mjesnog odbora Strmec Podravski i DVD-a Strmec Podravski, a uz podršku 
Općine Petrijanec, u subotu 7. kolovoza na igralištu Gašparnjak, održane su „Strmske 
seoske igre“. Devet miješanih ekipa natjecalo se u pet disciplina; mali nogomet, odbojka na 
pijesku, potezanje užeta, gađanje praćkom i ispijanje piva. 
 

Odbojka na pijesku u Družbincu 

 
Na odbojkaškom igralištu u Družbincu 13. lipnja održan je 3. Turnir u odbojci na pijesku „4 na 
4“. Na turniru je sudjelovalo 16 ekipa s područja općine Petrijanec, ali i iz ostalih dijelova 
županije. U završnici turnira gledatelji su vidjeli sjajnu odbojku u kojoj je u meču za 3. mjesto 
bolja bila ekipa Prekno od ekipe Zvijezda Tim, dok su se u finalu sastale ekipe iz Varaždina 
ekipa Edition i ekipa DŠR Lančić Knapić u kojem je ekipa Edition odnijela pobjedu i osvojila 
prvo mjesto. Svi sudionici turnira mogli su se rashladiti u improviziranom bazenu u traktorskoj 
prikolici. 

 

Projekt „Ručicama stvaraj, srcem oblikuj“ 
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U sklopu projekta „Ručicama stvaraj, srcem oblikuj“ koji je ZIPKA Udruga udomitelja za djecu 
i mlade Varaždinske županije provodila uz potporu Općine Petrijanec, 02. rujna održana je 
posljednja radionica glinom gdje su „Petrijanečke lađe“, nastale kao prikaz „petrijanečkog 
suvenira“, upakirane u predivne ukrasne vrećice. Članovi udomiteljskih obitelji, udomitelji i 
djeca, zadovoljni su svojim sudjelovanjem u radionicama glinom, a osobito nastalim 
umjetničkim djelima. 

Udruga Tilia Nova provodi kreativne radionice namijenjene djeci 

 

Udruga Tilia Nova, uz financijsku podršku Općine Petrijanec, od 2. prosinca 2021. ponovno 
provodi kreativne radionice namijenjene djeci. Kroz ručni rad i upotrebu različitih materijala, 
najčešće prirodnih i recikliranih, djeca provode svoje slobodno vrijeme kreativno se 
izražavajući. Osim samih radova djeca se neposredno uče i timskom radu, empatiji te 
uvažavanju različitosti. Glazba je neizostavna u našem radu, a isto tako i veselje i smijeh. 

 

Udruga umirovljenika Općine Petrijanec uspješno provela prvu godinu projekta 

„Uključimo isključene u zajednicu“ 
 

Udruga umirovljenika Općine Petrijanec, u partnerstvu s Općinom Petrijanec, provodi projekt 
„Uključimo isključene u zajednicu.“ Projekt je prijavljen na Poziv za prijavu dvogodišnjih 
programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 
2022. godinu koji je objavilo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 
politike. Od strane spomenutog Ministarstva odobreno je ukupno 170.000,00 kuna – 
85.000,00 kuna za aktivnosti u 2021. godini te 85.000,00 kuna za aktivnosti u 2022. godini. 

 

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 kn), te 
osigurala prostor za održavanje tečaja, a korisnici su podmirili trošak polaganja ispita, 
odnosno 50 kuna.  

 

 

 

 

Općina Petrijanec dodijelila 70 stipendija učenicima i studentima za 

školsku/akademsku 2021./2022. godinu 

 
Za školsku odnosno akademsku 2021./2022. godinu dodijeljeno je 70 stipendija, a u 
proračunu Općine za tu je svrhu osigurano 300.000 kuna. Prema definiranim kriterijima, 
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pravo na stipendiju ima 25 učenika i 45 
studenata. Učenici srednjih škola sa sjedištem na području Varaždinske županije i izvan nje 
dobivat će stipendije u iznosu od 200 kuna mjesečno. Studenti polaznici visokih učilišta sa 
sjedištem na području Varaždinske županije dobivat će 300 kuna mjesečno, a studenti čija 
visoka učilišta sjedište imaju na području Međimurske županije 350 kuna mjesečno. Oni 
studenti koji visoka učilišta polaze izvan Varaždinske i Međimurske županije, na području 
Republike Hrvatske ili u stranoj državi, dobivat će 600 kuna mjesečno. 
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Isplaćene prigodne božićnice za umirovljenike 
 

Polazeći od pomno izrađenog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 
Petrijanec, a uoči božićnih i novogodišnjih blagdana, Općina Petrijanec i ove godine 
nastavlja s osiguravanjem prigodnih potpora svojim umirovljenicima, odnosno božićnica. 
Isplaćeno je ukupno 240 božićnica za umirovljenike s područja Općine Petrijanec. Božićnice 
su isplaćene umirovljenicima koji imaju mirovine manje od 2.000,00 kuna u iznosu od 150,00 
kuna. 

Održana uvodna konferencija ZaŽeli projekta u Općini Petrijanec 

 
Udruga umirovljenika Općine Petrijanec i Općina Petrijanec su dana 19. srpnja 2021. 
godine  organizirali uvodnu konferenciju projekta Zaželi – faza II – Zaželi za Petrijanec 2020. 
(kodni broj UP.02.1.1.13.0041). 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%). 
Partneri na projektu su Općina Petrijanec, Centar za socijalnu skrb Varaždin te Hrvatski 
zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin. 

Obilježavanje 30. godišnjice postrojavanja prve naoružane postrojbe 104. brigade ZNG 

HV u mjestu Zelendvor 

 
U organizaciji općine Petrijanec i Udruge pripadnika 104. brigade ZNG HV, dana 5. rujna 
2021. godine, održana je svečanost povodom obilježavanja 30. godišnjice postrojavanja prve 
naoružane postrojbe 104. brigade ZNG HV u mjestu Zelendvor. Svečanosti su, pored 
pripadnika Protudiverzantske satnije, koja je bila postrojena prije 30 godina na istom ovom 
mjestu te ratnih zapovjednika i pripadnika Zapovjedništva brigade, nazočili i uzvanici: 
saborski zastupnik Siniša Jenkač, varaždinski župan Anđelko Stričak, načelnik općine 
Petrijanec i potpredsjednik Županijske skupštine, Željko Posavec te predstavnici braniteljskih 
udruga, proizašlih iz Domovinskog rata. 

 

Održano 7. međuopćinsko natjecanje vatrogasaca i vatrogasne mladeži 

 
Vatrogasna zajednica općine Vinica 5. rujna bila je organizator, a DVD Vratno  Donje 
domaćin 7. međuopćinskog natjecanja vatrogasaca i vatrogasne mladeži vatrogasnih 
zajednica općina Cestica, Petrijanec, Vinica i Maruševec. Natjecanje se održalo na igralištu 
NK Vinica. Prvo mjesto i ove godine osvojio je DVD Družbinec, drugo DVD Strmec 
Podravski, treće DVD Petrijanec dok su četvrti bili vatrogasci iz DVD-a Majerje. 

Vatrogasci iz Nove Vesi Petrijanečke obilježili 100. godina rada 
 

Svečanim mimohodom i postrojavanje ispred Društvenog doma članovi DVD Nova Ves 
Petrijanečka obilježili su veliki jubilej, 100. godina neprekidnog rada i djelovanja. Riječ je o 
društvu koje trenutno ima 72 članova, od kojih najstariji ima 93 godine, a veseli što je u 
njihovim redovima jako puno mladih. Proslava je održana pod visokim pokroviteljstvom 
predsjednika Zorana Milanovića, pa je u Novu Ves danas tako stigla njegova izaslanica 
Melita Mulić, a na svečanoj sjednici bio je i varaždinski župan Anđelko Stričak. 

110. obljetnica osnutka DVD-a Petrijanec 

 



16 
 

Pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, u subotu 
24. srpnja, svečano je proslavljeno sto deset godina od osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Petrijanec. Obilježavanje ovog visokog jubileja zapravo je započelo već dan ranije, 
svetom misom u župnoj crkvi, blagoslovom novog kombi vozila te polaganjem vijenaca i 
svijeća na mjesnom groblju.  U subotu ujutro održana je budnica da bi samo finale proslave 
nastavljeno u popodnevnim satima, najprije mimohodom vatrogasaca koji je vodio 
zapovjednik DVD-a Valentino Jovan, a zatim svečanom sjednicom ispred vatrogasnog doma. 

70 godina humanog rada DVD-a Družbinec 

 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Družbinec svečano je obilježilo sedamdeset godina 
humanog rada. Proslava je održana 10. srpnja, a započela je mimohodom vatrogasaca 
Družbincem koji je vodio zapovjednik David Dombaj, da bi se nastavila svečanom sjednicom 
na kojoj je sve prisutne pozdravila predsjednica DVD-a Maja Plemenčić. Tajnik Tomislav 
Križnjak pročitao je prigodno izvješće o radu od osnivanja do danas iz kojeg valja istaknuti da 
je osnivačka skupština održana 2. prosinca 1951.godine u kući Jakoba Mihaline i društvo od 
tada neprekidno djeluje, trenutno sa devedesetak članova. 

Povodom 145 godina HVZ-a Zvonku Mikacu je dodijeljeno najviše odlikovanje koje 

HVZ može dodijeliti – Povelja i plaketa s likom Gjure Stjepana Deželića – odlikovanje 

za životno djelo 

 
U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu održana je svečanost povodom 145 
godina postojanja Hrvatske vatrogasne zajednice, krovne organizacije hrvatskog 
vatrogastva. Svečanost je bila i prilika za dodjelu najviših vatrogasnih odlikovanja – povelja i 
plaketa s likom Gjure Stjepana Deželića i Mirka Kolarića. Dobitnici Povelje i plakete s likom 
Gjure Stjepana Deželića su Zvonko Mikac, Čedomir Krizmanić, Stjepan Kovačić, Josip 
Zlatunić, Stjepan Masan, Stjepan Klarić, Edi Mendica, Ivan Krištofić i Zlatko Rončević. 

 

 

 

Biskup Košić posjetio svoj rodni kraj i predstavio knjigu “Junačka i sveta Hrvatska” 

 
U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91.) i Općine 
Petrijanec u utorak, 2. studenoga u velikoj dvorani Društvenog doma u Petrijancu gostovao 
je sisački biskup Vlado Košić. Osim što je predstavio svoju novu knjigu koju je objavio s 
hrvatskim generalom i književnikom Ivanom Toljem, „Junačka i sveta Hrvatska“, bila je to i 
prigoda da se biskup, koji je iznimno omiljen i u ovom kraju, podsjeti svog djetinjstva i dana 
kad je sanjao o svećeničkom pozivu. 
 
 

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin doniralo defibrilator Općini Petrijanec 
 

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Varaždin Sandra Mintas uručila je načelniku 
Općine Petrijanec Željku Posavcu poluautomatski vanjski defibrilator (AVD/AED) 
vrijednosti  oko 11.000,00 kuna. Rezultat je to odlične zajedničke suradnje, a sve u cilju 
povećanja zdravstvene sigurnosti mještana na području općine. AVD uređaj je jednostavan, 
prenosivi električni uređaj koji se koristi za defribrilaciju srca u slučajevima iznenadnog 
srčanog zastoja. Uređaj automatski analizira srčani ritam, a u slučaju potrebe preporučuje 
defribrilaciju. AVD uređaj isporučuje preporučeni električni šok kojim se srcu isporučuje 
kontrolirana električna energija s namjerom da se uspostavi srčana funkcija. U tijeku svog 
rada koristi glasovne, zvučne i tekstualne upute. Srce se zbog električnog šoka može 
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ponovno pokrenuti i život osobe može biti spašen. Uređaj je postavljen u ambulanti u 
Petrijancu. 

Općina Petrijanec podijelila žute kante za plastiku 

Ukupna vrijednost projekta je 142.762,80 kuna, a Općina Petrijanec financira 21.414,80 
kuna. Odnosno, 85% prihvatljivih troškova nabavke spremnika financirano je iz 
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a preostala sredstva u visini 
15% ukupnih troškova osigurana su u proračunu Općine Petrijanec. Nabavljene su 894 kante 
zapremnine 120 l. 

Mobilno reciklažno dvorište i glomazni otpad 

U cilju dostupnosti mještanima za odlaganjem glomaznog otpada, a u suradnji sa tvrtkom 
ČISTOĆA d.o.o., u dvorištu općine nalaze se kontejneri za prikupljanje glomaznog otpada. 
Namjera je olakšati mještanima odlaganje glomaznog otpada i djelovati u prevenciji i cilju 
zaštite okoliša. Svaki korisnik ČISTOĆE d.o.o. koji uredno ima plaćene račune može svoj 
glomazni otpad zbrinuti svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati na prostoru dvorišta 
Općine Petrijanec potpuno besplatno. 

Na području Općine Petrijanec određeno je 7 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno 
reciklažno dvorište. Na pojedinoj lokaciji mobilno reciklažno dvorište postavljeno je prema 
rasporedu koji se objavljuje na internetskoj stranici općine. 

Advent u Zelendvoru jedan je od najljepših u cijelom kraju 

 
Kulturno-umjetničko društvo Općine Petrijanec i Općina Petrijanec ove godine su organizirali 
jedan od najlješih i najbogatijih adventa u kraju, Advent u Zelendvoru. Oni najmlađi mogli su 
uživati u društvu Djeda Božićnjaka u njegovoj kući, a mladi i oni nešto stariji u predstavi 
Kerekesh Teatra – „Dimnjačar“. U programu su sudjelovali i djeca Dječjeg vrtića „Bambi“, 
koju su posjetili Moto Mrazovi. Od sedamnaest sati redom su nastupali: zbor OŠ Petrijanec, 
tamburaška sekcija i folklorna sekcija KUD-a Petrijanec, kao i Ženski vokalni sastav istog 
kulturno-umjetničkog društva te dramska sekcija sa recitacijama. Bio je tu i Zbor udruge 
umirovljenika Općine Petrijanec i gosti iznenađenja – KUD Žiškovec. 

 

 

 

 

 

 

 

V. AKTUALNI PROBLEMI 

 

Fond za zaštitu okoliša ponovno je naplatio poticajnu naknadu zbog povećanja količina 
miješanog komunalnog otpada u odnosu na 2015. godinu. Općina je podmirila naknadu u 
iznosu od 9.474,21 kn. 
 
U 2020. godini ukupno je prikupljeno 482,1700 t komunalnog otpada a granična vrijednost 

otpada za 2020. godinu je bila 279,6586 t. Sakupljena količina MKO u 2020. godini je bila 

342,8200 t te za razliku od 63,1614 t otpada Općini kao i drugim općinama koje povećavaju 

MKO je naplaćeno sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpada 150,00 kn po toni.  
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VI. ZAKLJUČAK 

 

Ovo Izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti u 2021. 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. 
 
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. 
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