
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:    402-01/22-01/4 
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Petrijanec, 12. siječnja 2022. 
 
 Na temelju članka 9. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge (»Narodne novine«, broj 26/15 i 37/21), članka 48. Statuta Općine Petrijanec 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21) i članka 16. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba koje provode udruge na području Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 104/19) općinski načelnik Općine Petrijanec donosi 

 
ODLUKU 

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za financiranje programa i projekata 
udruga iz Proračuna Općine Petrijanec u 2022. godini 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna 
Općine Petrijanec za 2022. godinu za financiranje programa i  projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge čiji jedan član ili više njih imaju prebivalište na području Općine 
Petrijanec u ukupnom iznosu od 485.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 

 Sredstva navedena u članku 1. raspodijelit će se na temelju Javnog natječaja za 
financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Petrijanec u 2022. godini (u 
daljnjem tekstu: Natječaj), čiji je nositelj Općina Petrijanec, Jedinstveni upravni odjel Općine 
Petrijanec, u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja. 
 

Članak 3. 
 

 Dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 2. ove Odluke obuhvaća: 
1. tekst javnog natječaja, 
2. upute za prijavitelje, 
3. obrasce za prijavu programa/projekta 
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta, 
5. obrasce za provedbu programa/projekta i izvještavanje. 

 
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ovog članka su: 
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta, 
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta, 
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 
3.4. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo), 
3.5. Obrazac izjave o programima i projektima udruga financiranih iz javnih izvora, 
 
Obrasci za provedbu programa/projekta i izvještavanje iz stavka 1. ovog članka su: 
5.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 
5.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

 



Članak 4. 
 

Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 3. objavljuje se u cijelosti na 
internetskoj stranici Općine Petrijanec http://www.petrijanec.hr/. 

 
 

Članak 5. 
 

Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec nadležan je za provedbu javnog 
natječaja. Otvaranje zaprimljenih prijava i provjeru da li prijave ispunjavaju propisane uvjete 
natječaja vršit će Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja, otvaranje prijava i provjeru 
ispunjavanja propisanih uvjeta te ocjenjivanje prijava prijavljenih programa i projekata za koje 
je utvrđeno da su ispunile propisane uvjete natječaja koje će osnovati Općinski načelnik. 

Povjerenstvo će raditi sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba od interesa za 
opće dobro koje provode udruge na području Općine Petrijanec te proceduri navedenoj u 
Uputama za prijavitelje. 

 
Članak 6. 

 
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa/projekata, Općinski načelnik 

donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava. 
Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka Općina Petrijanec će s nositeljem 

programa/projekta sklopiti pojedinačne ugovore. 
 

Članak 7. 
 

Odluka iz članka 6. bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Petrijanec 
http://www.petrijanec.hr/. 

 
 

Članak 8. 
 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec. 
 

 
Članak 9. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

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