
Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15) i članka 45. Statuta Općine Petrijevci („Službeni Glasnik Općine Petrijevci“, broj 
1/13. i 5/14.) Općinski načelnik podnosi: 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA PETRIJEVCI 
ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.  – 30.06.2016. G. 

 
 
 
U ovom izvještajnom razdoblju radio sam prema programu koji sam pripremio početkom 
2016.godine i koji je usklađen sa proračunom Općine Petrijevci, a koji uvijek ima isti 
zadatak kao i prethodnih godina, a to je što bolji gospodarski razvitak, što veća izgrađenost 
komunalne infrastrukture i što kvalitetniji društveni život naših mještana praćen 
kulturnim, zabavnim i športskim zbivanjima i stvaranja boljih uvjeta rada ustanova i 
udruga naše općine. 
 Sukladno ovlaštenjima iz Statuta Općine Petrijevci donosio sam odluke, zaključke i 
rješenja, a isto tako i prijedloge odluka i zaključaka vama vijećnicima. 
Iako sam na kraju svake sjednice Općinskog vijeća izvijestio članove vijeća o izvršenim 
radovima i događanjima na području naše općine između dvije sjednice i odgovarao na 
postavljena pitanja od strane vijećnika, u ovom šestomjesečnom izvješću još vas jednom 
podsjećam na  radove i aktivnosti koje sam izvršio zajedno sa suradnicima, te događanjima 
u društvenom životu naše zajednice. 
 
1.Zgrada KINA 
 
 - izrađena projektna dokumentacija za rušenje zgrade 
 - izrađen kolni prilaz zgradi 
 - izvršeno rušenje zgrade 
 - postavljena ograda prema ulici Republike 
 
2. Dom Satnica  
 
    U suradnji sa Udrugom žena Satnica uredili prostor na katu zgrade koju koriste članice 
udruge i članovi pjevačke skupine „Satničani“ 
     Ugrađena jedna vrata u prizemlju (zamijenjena stara, oštećena drvena vrata) 
 
3. Zgrada STARE ŠKOLE u Petrijevcima 
 
    Izvršeno uređenje vanjske fasade. 
    U suradnji sa KUD-om „N.Š. Zrinski“ uredili prostor za rad društva u kojemu 
održavamo i sjednica Općinskog vijeća. 
    Isto tako u suradnji sa Šahovskim klubom uredili prostor za njihov rad i natjecanje. 
    U dvorištu  postavljen stalak za bicikle za korisnike prostora zgrade. 



 
4. Zgrada Općine 
 
    Odbijena žbuka i cigla u donjem dijelu zbog utvrđivanja stanja vlažnosti i izrade 
projekta izolacije zgrade. 
    Započeli izradu projektne dokumentacije za uređenje vanjske fasade prema 
energetskom certifikatu i rekonstrukciju unutarnjeg prostora na katu zgrade. 
 
5. Kuća ispraćaja na groblju u Petrijevcima . 
 
    Izvršen popravak elektroinstalacija na unutarnjem dijelu zgrade, te unutarnje i vanjsko 
bojanje fasade. 
 
6. Kuća ispraćaja na groblju u Satnici 
 
Izvršeno unutarnje uređenje (postavljenje spuštenog stropa sa svim obradama, 
impregniranje i gletanje zidova, te bojanje stropova i zidova).  
 
7. Izradili projektnu dokumentaciju za pješačke prijelaze u Petrijevcima i Satnici           i 
autobusna stajališta u Satnici, ishodili suglasnosti i sa radovima na izgradnji istih trebali bi 
započeti u jesen 2016. godine 
 
8. Tijekom prve polovice 2016. godine organizirali smo čišćenje snijega na nerazvrstanim 
cestama, organizirali smo košnju i  uređenje zelenih površina  prema potrebi. 
Uređen kružni tok u Satnici. 
 
9. Tijekom prve polovice 2016. godine redovno je održavana javna rasvjeta, sanirane 
udarne rupe na lokalnim cestama, uređivane bankine, propusti i prometna signalizacija 
prema potrebi (ulice u Petrijevcima: Bregovita, J.J. Strossmayera, D. Pejačević, M. Gubca,  
u Satnici: Nova ulica) 
 
10. Tijekom prve polovice 2016. godine uređivani su poljski putovi prema potrebi ( put od 
Satnice prema mostu na Karašici i nizvodno ispred vikend naselja) 
 
11. 10. veljače 2016. godine donio sam Odluku, a 17.veljače. 2016. godine potpisao ugovor o 
sufinanciranju radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Valpovu na lokaciji 
Sunčana bb za područje jedinica lokalne samouprave : Grad Valpovo, Općine Bizovac, 
Koška i Petrijevci. 
Vrijednost projekta iznosi 1.043.936,62 kn s PDV-om od čega će 80% vrijednosti 
sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a spomenute jedinice 
lokalne samouprave 20% prema broju stanovnika ( Općina Petrijevci 12,51% za svojih 
2870 stanovnika). 
                                            
12. Nastavljena je suradnja i sufinanciranje LAG-a «Karašica». 
                                                                                                                                                                                        



13. Izvršena je  deratizacija u ožujku 2016, godine uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-
baranjske županije. 
 
14. 05.04.2016. godine potpisao sam ugovor s HEP-om o zajedničkom ulaganju u izgradnju 
niskonaponske mreže i javne rasvjete u Petrijevcima za slijedeće ulice: Kolodvorska, J. 
Užarevića, J.J .Strossmayera, V. Nazora, J. Kozarca, Dr. Ribara, A.M. Reljkovića. 
Radovi  bi prema planu HEP-a trebali započeti u rujnu 2016. godine. 
 
15. Završena izrada  Strategije razvoja Općine Petrijevci, koja je usvojena 12.04. 2016. 
godine na 19-toj sjednici Općinskog vijeća Petrijevci. 
 
16. 25.05.2016. potpisan je zajednički projekt BICIKLISTIČKE STAZE na području 
Općine Petrijevci. (izrada projektne dokumentacije za Idejno rješenje svih staza na 
području općine i cjelokupna dokumentacija za dionicu Petrijevci- Satnica  ) sa gradom 
Komlom iz Mađarske u sklopu prekogranične suradnje. 
 
17. 26. i 27. 06. 2016. godine jedan dio područja općine zahvatilo je olujno nevrijeme 
praćeno ledotučom pa je Župan Osječko-Baranjske županije proglasio elementarnu 
nepogodu na temelju zahtjeva Povjerenstva za poljoprivredu i elementarne nepogode 
Općine Petrijevci koji su prethodno utvrdili loše stanje na terenu. 
                                                                                                                                                         
18. 05. 02. 2016. godine organizirano proglašenje najboljih u športu za prethodnu godinu i 
promoviran 21. broj športskog godišnjaka Općine Petrijevci. 
 
 19. 07.02. 2016. održan je maskenbal gdje je Savjet mladih organizirao povorku ulicama 
Petrijevaca uz pratnju Puhačkog orkestra DVD-a Petrijevci, a topli čaj i krafne kod 
Lovačkog doma pripremile su članice HUŽ Petrijevci sve pod pokroviteljstvom Općine 
Petrijevci. 
 
20. 23.03.2016. godine u suradnji sa HRT-om izvršeno  je snimanje serijala Lijepom našom 
u školskoj sportskoj dvorani Petrijevci. 
Ovo je bila najveća promidžba Petrijevaca i Satnice jer uz kulturno-zabavni program 
prikazani su običaji u izvedbi članova KUD-a „N.Š. Zrinski“ i „Žetelačke skupine“  
Predstavili smo Petrijevce kroz  razglednicu, Satnicu kroz snimanje običaja i jela u 
starinskoj kući obitelji Josipa Čolakovića koji su i sudjelovali u spremanju i pripremi jela 
zajedno sa članovima Dramske sekcije Satnica pri KUD-u „N.Š. Zrinski“ Petrijevci 
predvođeni gospođom Frankom Užar. 
Prikazano je pečenje rakije, kuhanje kotlića i druga starinska jela u OPG-u „Ivica Pavičič“ 
iz Petrijevaca. 
Pravljenje kulena i ostalih suhomesnatih proizvoda prikazano je u OPG-u „Zlatko 
Birovljević“ iz Petrijevca 
Ja se iskreno zahvaljujem ravnateljici škole na korištenju cjelokupnog prostora škole, 
članovima KUD-a “N.Š.Zrinski“ i „Žetelačke skupine“ na prikazu običaja i starinskih jela 
te sudjelovanju u organizaciji snimanja. Isto tako se zahvaljujem obitelji Čolaković , 
gospođi Franki Užar, OPG-ima Pavičić i Birovljević, svim mještanima koji su na bilo koji 



način pomogli u organizaciji, Posebna zahvala članovima organizacijskog odbora i 
djelatnicima općine koji su sve odradili kako bi snimanje proteklo u najboljem redu. 
 
21. 03. 04. 2016. sudjelovali smo u obilježavanju 3. travnja – akcije za oslobađanje Baranje, 
a sudjelovali smo i u obilježavanju dana 107. brigade HV . 
 
 
22. Dan Općine Petrijevci 17. travanj obilježili smo: 
  
     15.04. 2016. - 18,00 sati na groblju u Petrijevcima kod središnjeg križa zapalili svijeću i 
položili cvijeće. 
                          -  18,30 sati služena Sv. misa u crkvi Sv. Petra apostola u Petrijevcima. 
 
                          - 20,00 sati u prostorijama Osnovne škole Petrijevci održana je svečana 
sjednica Općinskog vijeća uz prigodni kulturno-umjetnički program. 
 
23. . Pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci, a u organizaciji MPS „Satničani“ 07. 05. 
2016. godine održana je treća smotra  A capella pjesme u Satnici. 
Isti dan na Ribnjaku Stara Karašica Petrijevci održana je Blinkerijada  u organizaciji UŠR 
„Karašica“ Petrijevci. 
 
 
24.  22.06.2016. za Dan antifašizma položili cvijeće i zapalili svijeću na groblju u 
Petrijevcima. 
  
25. 25.06.2016. povodom dana državnosti na groblju u Petrijevcima zapalili svijeću i 
položili cvijeće za poginule branitelje i umrle vijećnike. 
 Održano je natjecanje u gađanju glinenih golubova u Petrijevcima u organizaciji LD 
«Jastreb» Petrijevci, a pod pokroviteljstvom Općine. 
Isti dan održano je i natjecanje sportskih ribolovaca u organizaciji UŠR „Karašica“ 
Petrijevci. 
 
26.  I u 2016. godini nastavljena uspješna suradnja s Hrvatskom samoupravom iz Santova. 
16. siječnja  sudjelovali smo na Kobasicijadi u Santovu, nazočili smo na Marindanu 
30.01.2016. godine povodom Svijećnice, blagdana mjesne šokačko-hrvatske zajednicea.  
21. svibnja 2016. u Santovu smo sudjelovali na obilježavanju 70 godina Hrvatske osnovne 
škole pri kojoj radi vrtić i učenički dom. 
 
27. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran u prvoj polovini  2016. godine, a isto tako 
pratili smo i rad Osnovne škole Petrijevci kojoj smo financirali školsku kuhinju za učenike 
slabijeg imovnog stanja, dodijelili potporu  učenicima slabijeg imovnog stanja za odlazak 
na završnu ekskurziju, nagradili smo i učenika generacije, a sufinancirali smo i troškove 
održavanja športske dvorane prema dogovoru sa županom i planiranim sredstvima u 
proračunu općine. 
                                                                                                                                                                                                          



28. Tijekom prve polovine 2016. godine suradnja sa udrugama bila je dobra, a rezultirala 
je uspješnom zajedničkom organizacijom svih kulturno-zabavnih, športskih i drugih 
manifestacija koje čine društveni život jedne zajednice na čemu im iskreno zahvaljujem. 
Moju nazočnost na svim skupštinama i sastancima udruga kada su me pozivali zbog 
rješavanja nastalih problema u  njihovim udrugama, nagradili su me svojim odazivom na 
sve pozive kada sam ih pozivao u općinu na radne sastanke za potrebe općine. 
 
29. Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi oslobodili smo osobe slabijeg imovinskog 
stanja, zatim smo jednokratnom novčanom potporom pomagali osobe izrazito teškog 
materijalnog stanja, a istima smo povodom Uskrsnih blagdana darivali pakete s hranom. 
 
30. Tijekom prve polovine 2016. redovno smo s cca 12.000,00 kn mjesečno prema ugovoru s 
«Panturistom»  sufinancirali prijevoz učenika i studenata s područja naše općine za 
Valpovo i Osijek s tim da su učenici i studenti dobivali i karte GPP-a Osijek za vožnju u I i 
II zoni grada Osijeka. 
 
31. Nastavili smo sa financijskom potporom roditeljima za novorođenu djecu. 
 
U suradnji sa djelatnicima uprave, pratili i provodili Zakone i propise, i akte donesene od 
strane nadležnih republičkih, županijskih i općinskih tijela. Isto tako praćen je proračun 
Općine Petrijevci. 
U ovom izvještajnom razdoblju imao sam potporu u radu od djelatnika uprave, ustanova, 
članova udruga, gospodarstvenika, velikog broja mještana sa kojima izuzetno dobro 
komuniciram na različite načine, hvala i vama vijećnicima koji ste mi davali potporu u 
radu sa željom da tako nastavimo i u buduće, a sve u svrhu kvalitetnijeg življenja naših 
mještana i u ovo teško vrijeme praćeno krizom. 
 
 
 
Petrijevci, 15. 09. 2016.                                                              Načelnik Općine Petrijevci 
                                                                                                         Ivo Zelić, dipl. ing., v.r. 


