
1 
 

                
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 024-01/22-01/2    
URBROJ: 2186-6-02/1-22-3 
Petrijanec, 31. kolovoza 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. siječnja do 30. lipnja 2022. 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 30.06.2022. 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 
2022. 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 2022. 
godine bili su 6.149.713,12 kuna. 
 
2. Ukupni rashodi i izdaci poslovanja Općine Petrijanec za prvih šest mjeseci 2022. 
godine bili su 6.982.703,92 kuna. 
 
 
Proračun Općine Petrijanec za 2022. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 
2023. i 2024. godinu doneseni su na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dana 13. 
prosinca 2021. godine, a objavljeni u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 
102/21. 
 
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 razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 
sljedeće akte: 
 

1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 
01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine 
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine 

2. Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice na području općina 
Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica 

3. Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva 
Priroda d.o.o. 
Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 
izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

4. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora 

„Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220 
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu 
7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu „Izgradnja rotacijskog parkinga kod groblja 

u Petrijancu“ 
8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Ulice Rade Končara 

u Novoj Vesi Petrijanečkoj 
9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves 

Petrijanečka 
10. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec 
11. Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec 

u 2022. godini 
12. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Petrijanec za 2022. godinu 
13. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Općine 
Petrijanec za 2021. godinu 

14. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih 
nepogoda za 2021. godinu 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u 
području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

15. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2021. godini 
Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine 
Petrijanec u 2021. godini 

16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 
2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. godinu 
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine za područje Općine Petrijanec za 2021. 
godinu 

17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec 
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Petrijanec 
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19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
obavljanja dimnjačarskih poslova 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

20. Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva 
Priroda d.o.o. 
Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 
izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

21. Izvješće o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti 
zamjenika općinske vijećnice 
Svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku 
obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice 

22. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno - 
pravna pitanja i mandatne poslove 

23. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu 
24. Izvještaj o provedbi Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu 
25. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2021. godinu 
26. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 
27. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Petrijanec za 2021. godinu 
28. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Petrijanec za 2021. godinu 
29. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
30. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore 

komunalnog redara 
31. Odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja 

se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog 
komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na 
području Općine Petrijanec 

32. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem 
vrtiću "Bambi" 

33. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem 
vrtiću "Bambi" 

34. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem 
vrtiću "Bambi" 

35. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2022. godini 
36. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Petrijanec 
37. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
38. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Petrijanec 
39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Petrijanec 
40. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i 

komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin 
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5. U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika 
 

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec u 2022. godini 
2. Plan nabave za 2022. godinu 
3. Plan vježbi civilne zaštite Općine Petrijanec za 2022. godinu 
4. Pravilnik o financiranju programskih sadržaja medija 
5. 1. izmjena Plana nabave za 2022. godinu 
6. 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 

7. Zaključak o donošenju Provedbenog plana provođenja preventivne i obvezatne 
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na 
području Općine Petrijanec za 2022. godinu 
Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Petrijanec za 
2022. godinu 

8. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine 
Petrijanec 

9. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine 
Petrijanec u protupožarnoj sezoni u 2022. godini 

10. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od 
nastajanja i širenja požara na području Općine Petrijanec za 2022. godinu 

11. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih 
prosjeka i probijanja protupožarnih putova na području Općine Petrijanec u 2022. 
godini 

12. 2. izmjena Plana nabave za 2022. godinu 
13. Očitovanje na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Petrijanec 
14. Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Petrijanec 
15. 3. izmjena Plana nabave za 2022. godinu 

 
 
Akti Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec 
 

1. Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Petrijanec 
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Općinski načelnik je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine zaključio: 
 
                               

  ugovora o financiranju javnih potreba (udruge)  18 
 izvođenju radova      7   
 ugovor o stručnom nadzoru     1                                           
 poslovna suradnja      15                            
 izvođenje predstave       1    
 sufinanciranje projekata     8  
 ugovori za priključenje     3  
 osiguranje       3  
 korištenje energenata (plin, struja)                                      6  
 javna nabava        1 
 korištenje odlagališta otpada     5 
 medijska suradnja      9 

 
   

6. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 
 
Na temelju ugovora o javnim radovima nije bilo zapošljavanja. 
 

7. U području zaštite i spašavanja 
 
Općinsko vijeće Općine Petrijanec je na 10. sjednici održanoj 24. ožujka 2022. godine 
donijelo Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 
Petrijanec za 2022. godinu 
 
III. PRIJAVLJENI PROJEKTI U 2022. GODINI 
 
1. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Program održivog 
razvoja lokalne zajednice 

 „Radovi na modernizaciji Ulice Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj“                        

Datum prijave: 28. siječnja 2022. 
Ukupan iznos projekta: 885.560,75 / 783.348,44 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 513.625,24 kn 
Iznos odobren od Ministarstva: 250.000,00 kn 
Iznos sufinanciranja Općine: 533.348,44 kn 
 
2. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Javni poziv za 
sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog 
gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini 
 
„Modernizacija Ulice Hinka Krizmana u Novoj Vesi Petrijanečkoj, sanacija 
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Petrijanec“ 
 
Datum prijave: 27. svibnja 2022. 
Ukupan iznos projekta: 1.022.817,32 
Iznos zatražen od Ministarstva: 400.000,00 kn 
Iznos odobren od Ministarstva: 120.000,00 kn 
Iznos sufinanciranja Općine: 902.817,32 kn 
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3. Središnji državni ured za demografiju i mlade - Poziv za prijavu projekata 
usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. g. 
 
„Radovi na adaptaciji i opremanju dječjeg igrališta unutar dvorišta vrtića u Petrijancu“         
 
Datum prijave: 08. lipnja 2022. 
Ukupan iznos projekta: 598.537,50 kn 
Iznos zatražen od Središnjeg državnog ureda: 353.137,12 kn 
Iznos odobren od Središnjeg državnog ureda: U toku rezultati 
 
4. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Javni poziv za neposredno 
sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) 
 
„Sanacija divljeg odlagališta Donje Vratno-dio“ 
 
Datum prijave: 04. ožujka 2022. 
Ukupan iznos projekta: 3.063.695,00 kn 
Iznos zatražen od Fonda za zaštitu okoliša: 3.063.695,00 kn 
Iznos odobren od Fonda za zaštitu okoliša: 3.000.000,00 kn 
 
5.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost -  Javni poziv za neposredno 
sufinanciranje nabave komunalne opreme 
 
„Nabava komunalne opreme za razvrstavanje otpada“ 
 
Datum prijave: 10. svibnja 2022. 
Ukupan iznos projekta: 324.050,00 kn 
Iznos zatražen od Fonda za zaštitu okoliša: 324.050,00 kn 
Iznos odobren od Fonda za zaštitu okoliša:129.620,00 kn 
Iznos sufinanciranja Općine: 194.430,00 kn 
 
6. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Javni poziv za neposredno 
sufinanciranje nabave komunalne opreme  
 
„Specifikcija komunalne opreme, uređaja, troškova i aktivnosti projekta edukacije 
stanovništva“ 
 
Datum prijave: 26. travnja 2022. 
Ukupan iznos projekta: 486.629,83 kn 
Iznos odobren od Fonda za zaštitu okoliša: 194.651,93 kn 
Iznos sufinanciranja Općine: 291.977,90 kn 
 
7.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Javni poziv za sufinanciranje 
projekata primjene koncepta "Pametnih gradova" 
 
„Razvoj pametnih gradova i općina te održivih rješenja i usluga“ 
 
Datum prijave: 17. prosinca 2021. 
Ukupan iznos projekta: 316.250,00 kn 
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Iznos odobren od Fonda za zaštitu okoliša: 126.500,00 kn 
Iznos sufinanciranja Općine: 189.750,00 kn 
 
8. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Javni poziv za sufinanciranje 
projekata primjene koncepta "Pametnih gradova" 
 
„Razvoj pametnih gradova i općina te održivih rješenja i usluga“ 
 
Datum prijave: 17. prosinca 2021. 
Ukupan iznos projekta: 188.750,00 kn 
Iznos odobren od Fonda za zaštitu okoliša: 75.500,00 kn 
Iznos sufinanciranja Općine: 113.250,00 kn 
 
9. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Program ulaganja u 
zajednicu 
 
„Obnova župe sv. Petra i Pavla app povodom 200. obljetnice crkve“ 
 
Datum prijave: 27. svibnja 2022. 
Ukupan iznos projekta: 500.000,00 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 200.000,00 kn 
Iznos odobren od Ministarstva: U toku rezultati 
 
10. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Poziv za dodjelu 
bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u 
području digitalne transformacije i zelene tranzicije“  
 IoT sustav Općine Petrijanec na novoj svjetlovodnoj distribucijskoj mreži nove 
generacije (NGA) -  
 
Datum prijave: 28. veljače 2022. 
Ukupan iznos projekta: 562.500,00 kn 
Iznos zatražen od Ministarstva: 506.250,00 kn 
Iznos odobren od Ministarstva: U toku rezultati – poslano pojašnjenje MMRFEU 
 
11. Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Petrijancu - NPOO.C3.1.R1-I1.01.0249 - 
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i 
opremanje predškolskih ustanova 
„Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i 
obrazovanje – OPĆINA PETRIJANEC“ 
 
Datum prijave: 31. lipnja 2022. 
Ukupan iznos projekta: 4.896.000,00 kn 
U toku rezultati 
 
12. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza 
III“ -  Europski socijalni fond, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 
2020. 
„Zaželi za Petrijanec – faza III“ 
 
Datum prijave: 18. svibnja 2022. 
Ukupan iznos projekta: 980.000,00 kn 
100% sufinanciranje EU 
U toku rezultati – administrativna provjera odobrena 
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IV.  AKTIVNOSTI U 2022. GODINI – REALIZIRANI PROJEKTI ILI PROJEKTI U 
TRENUTNOJ REALIZACIJI 
  
Tablični prikaz ugovorenih i/ili realiziranih projekata u 2022. godini: 
 

NAZIV PROJEKTA UKUPAN IZNOS 
PROJEKTA 

IZNOS 
ZATRAŽEN 

PROJEKTOM 

IZNOS 
SUFINANCIRANJA 

ODOBRENO 

IZNOS (UDIO) 
OPĆINE U 
PROJEKTU 

 

„Parterno uređenje 
groblja u Petrijancu“ 

 

363.961,61 kn 

 

0,00 0,00 363.961,61 kn 

„Parterno uređenje 
dvorišta zdravstvene 

ambulante u Petrijancu“ 
430.268,31 kn 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
430.268,31 kn 

UGOVOR  
O IZVOĐENJU RADOVA 
NA SANACIJI POLJSKIH 

PUTEVA 

623.914,19 kn 0,00 0,00 623.914,19 kn 

UGOVOR 
o izvođenju radova 

Energetski učinkovita i 
ekološka javna rasvjeta 

 

599.786,25 kn 0,00 0,00 599.786,25 kn 

Radovi na modernizaciji 
Ulice Rade Končara u 

Novoj Vesi Petrijanečkoj 
783.348,44 kn 513.625,24 kn 250.000,00 kn 533.348,44 kn 

Modernizacija Ulice Hinka 
Krizmana u Novoj Vesi 
Petrijanečkoj, sanacija 
nerazvrstanih cesta i 

poljskih puteva na 
području općine 

Petrijanec 

1.022.817,32 kn 400.000,00 kn 120.000,00 kn 902.817,32 kn 

Energetska obnova 
kulturnog dobra zgrade 

„Stara Škola“ 
4.040.490,38 kn 1.000.000,00 kn 1.000.000,00 kn 3.040.490,38 kn 

 
UKUPNO 7.864.586,50 1.913.625,24 1.370.000,00 6.494.586,50 

 

 

 

 

OSTALE AKTIVNOSTI 

Popis udruga kojima su odobrena financijska sredstva za programe/projekte temeljem 
Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Petrijanec 
u 2022. godini: 
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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 
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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 

 
 
 

 
   

 
V. ZAKLJUČAK 

 
Ovo Izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 
2022. 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 


