
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:    402-01/22-01/4 
URBROJ: 2186-6-02/1-22-9 
Petrijanec, 1. ožujka 2022. 

 
Na temelju odredbe članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije« broj 104/19; dalje u tekstu: Pravilnik), te Zapisnika o pregledu i ocjeni, 
Povjerenstva za ocjenjivanje (KLASA: 402-01/22-01/4, URBROJ: 2186-6-22-8 od 28. veljače 
2022. godine), općinski načelnik Općine Petrijanec donosi 
 

 
ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME/PROJEKTE 

UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJANEC U 2022. GODINI 
 

I. 
 
Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz 
Proračuna Općine Petrijanec u 2022. godini (KLASA: 402-01/22-01/4, URBROJ: 2186-6-
02/1-22-3 od 17. siječnja 2022. godine), koji je objavljen na oglasnoj ploči i internetskim 
stranicama Općine Petrijanec www.petrijanec.hr dana 17. siječnja 2022. godine, odabire se 
18 programa/projekata udruga koji u cijelosti udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog 
natječaja te kriterijima za odabir programa/projekata, sukladno Pravilniku.  

 
Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno 
financiranje kao i podaci o visini dodijeljenih financijskih sredstava, navedeni su u Tablici 1. 
Udruge kojima su odobrena financijska sredstva za programe/projekte, koja čini sastavni dio 
ove Odluke. 

 
Udruge iz Tablice 1. kojima su odobrena financijska sredstva za provedbu programa 
/projekta, dužne su sklopiti Ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava s Općinom 
Petrijanec, kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 
 

II. 
 
Ova Odluka objaviti će se na internetskoj stranici Općine Petrijanec www.petrijanec.hr  i 
oglasnoj ploči Općine Petrijanec. 
Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na službenim 
stranicama Općine Petrijanec i od dana objave počinje teći rok za prigovor u skladu sa 
Uputom o pravnom lijeku ove Odluke. 
 
 
 

III. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

http://www.petrijanec.hr/
http://www.petrijanec.hr/


Obrazloženje 

 
Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 104/19), općinski načelnik je objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata 
udruga iz Proračuna Općine Petrijanec u 2022. godini (objavljen dana 17. siječnja 2022. 
godine na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Petrijanec www.petrijanec.hr). 
 
Sukladno odredbama članaka 21. i 25. Pravilnika, općinski načelnik je Odlukom KLASA: 402-
01/22-01/4, URBROJ: 2186-6-02/1-22-4 od 17. siječnja 2022. godine imenovao Povjerenstvo 
za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta, a Odlukom o imenovanju 
Povjerenstva za ocjenjivanje, KLASA: 402-01/22-01/4, URBROJ: 2186-6-02/1-22-5 od 17. 
siječnja 2022. godine, članove Povjerenstva za ocjenjivanje. 
 
Na objavljeni Javni natječaj pristiglo je ukupno 18 prijava. 
 
Iz Zapisnika o otvaranju prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta, Povjerenstva za 
otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja utvrđeno je da 18 
pristiglih prijava udovoljava formalnim uvjetima Javnog natječaja. 
 
Pristigle prijave programa/projekata koje ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja 
dostavljene su Povjerenstvu za ocjenjivanje na ocjenu kvalitete istih. 
 
Primjenom kriterija ocjenjivanja prijava iz Pravilnika, Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo je 
pristigle programe/projekte, te Zapisnik o pregledu i ocjeni istih uputilo općinskom načelniku 
radi donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga na 
području Općine Petrijanec u 2022. godini. 
 
Temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni Povjerenstva za ocjenjivanje, općinski načelnik je 
odabrao programe/projekte koji će se financirati u 2022. godini iz Proračuna Općine 
Petrijanec, a podaci o udrugama kao nositeljima tih programa/projekata kao i podaci o visini 
dodijeljenih financijskih sredstava, sadržani su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke. 
 
Sukladno odredbama članaka 30. i 31. Pravilnika, udruge kojima su odobrena financijska 
sredstva, dužne su s Općinom Petrijanec sklopiti ugovor o dodjeli i korištenju financijskih 
sredstava, kojim će se urediti međusobna prava i obveze (iznos odobrenih sredstava, uvjeti i 
način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja 
dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze). 

 
Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 
Protiv ove Odluke, udruga koja je sudjelovala u Javnom natječaju može podnijeti pisani 
prigovor sukladno članku 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije« broj 104/19). 
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak, te eventualno bodovanje nekog 
kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za 
drugačije bodovanje.  
Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana primitka ove Odluke. O 
prigovoru odlučuje općinski načelnik. Odluka općinskog načelnika po prigovoru je konačna. 

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

http://www.petrijanec.hr/


Dostaviti: 
1. Sudionicima Javnog natječaja – svima (objavom na internetskoj stranici Općine Petrijanec 
www.petrijanec.hr) 
2. Računovodstvo, ovdje  
3. Pismohrana, ovdje.  
 
 
 
Tablica 1. Udruge kojima su odobrena financijska sredstva za programe/projekte 
 
 
 

 
 

R.br. Naziv udruge Naziv programa/projekta 

Odobreni iznos 
financijskih 
sredstava 

1. Nogometni športski klub "Orač" 

Poticanje, razvijanje i unapređenje 

nogometnog sporta 100.000,00 kuna 

2. Nogometni klub "Nova Ves" „Nova Ves za mlade“ 100.000,00 kuna 

3. 

Kulturno umjetničko društvo 

Općine Petrijanec 

Promicanje i unapređenje kulture i 

kulturnog izričaja u okviru 

glazbeno-scenskog amaterizma 50.000,00 kuna 

4. 

Udruga umirovljenika Općine 

Petrijanec Druženje i posjet umirovljenicima 20.000,00 kuna 

5. 

Društvo za šport i rekreaciju 

Petrijanec 

Sudjelovanje u natjecanju 3. lige 

sjever HKS 

Organizacija turnira 2x3 na 

vanjskim terenima 

Promicanje i poticanje bavljenja 

sportom mladih 
20.000,00 kuna 

6. 

"Konj, moj prijatelj" Općine 

Cestica, Petrijanec, Sračinec i 

Vinica Konjičke igre Zelendvor 20.000,00 kuna 

7. 

Udruga maškara Petrajski 

kurent Petrijanec 

Održavanje starih običaja i tradicija 

te obnova kostima „Petrajske luge“ 15.000,00 kuna 

8. 

Udruga dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata Ogranak 

Varaždin 

Klub Petrijanec 

„Zajedno u ratu zajedno u miru“ 

aktivnosti vezane uz braniteljsku 

populaciju 15.000,00 kuna 

9. 

Sportsko ribolovna udruga 

Općine Petrijanec 

Kup općine Petrijanec 

Lov ribe udicom na plovak 

Županijska liga 

Poribljavanje naše ribolovne vode 15.000,00 kuna 



10. 

Lovačko društvo "Šljuka" 

Petrijanec 

Organizacija  i sudjelovanje na 

međudruštvenim i županijskim 

natjecanjima u gađanju glinenih 

golubova, disciplina trap i parkur 10.000,00 kuna 

11. Mladi u Petrijancu Mladi u Petrijancu 6.000,00 kuna 

12. 

"Zipka" Udruga udomitelja za 

djecu i mlade Varaždinske 

županije 

 

ReciklirAJMO = ProfitirAJMO 

 5.000,00 kuna 

13. 

Društvo distrofičara, invalida 

cerebralne i dječje paralize i 

ostalih tjelesnih invalida Grada 

Varaždina Uključenost i suradnja OSI 5.000,00 kuna 

14. 

Udruga uzgajivača zagorskog 

purana Varaždinske županije Aktivnosti udruge u 2022. godini 4.000,00 kuna 

15. BEDEM LJUBAVI VARAŽDIN Zajedno za bolje sutra 2.000,00 kuna 

16. 

INVALIDSKO ILCO DRUŠTVO 

VARAŽDIN 

„U udruzi zajednički nam je lakše 

prevladati našu bolest carcinoma“ 1.000,00 kuna 

17. 

Udruga bivših hrvatskih vojnika 

Varaždinske županije 

Promicanje kulture te održavanje 

sjećanja na stradale branitelje u 

domovinskom ratu 1.000,00 kuna 

18. 

Županijski savez poljoprivrednih 

udruga Aktivnosti Saveza u 2022. godini 1.000,00 kuna 

 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


