
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) 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 01.01.2015.  –  30.06.2015. GODINE 

 
 

 
U ovom izvještajnom razdoblju radio sam prema programu koji sam pripremio početkom 
2015.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 Dječjeg vrtića u Petrijevcima  
 
–   2010. godine izradili smo projektnu dokumentaciju za 1. fazu sa maksimalnim naglaskom na 
energetsku uštedu u budućoj potrošnji, vrijednu 49.033,95 kn koju je općina sama financirala . 
U drugoj polovici  2014. godine  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
sufinanciralo je rekonstrukciju i dogradnju zgrade Dječjeg vrtića u Petrijevcima iz Programa 
održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu 577.000,00 kn. 
Da bi završili 1. fazu  rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića bilo je potrebno još 
271.750,83 kn od kojih je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uplatio 158.853,85 
kn, a Općina Petrijevci 112.896,98 kn što je ukupno iznosilo 848.750,83 kn. 
Tijekom veljače i ožujka izrađena je projektna dokumentacija za 2. fazu odnosno unutarnju 
obnovu zgrade Dječjeg vrtića u Petrijevcima vrijednu 24.187,50 kn koju je Općina Petrijevci 
samostalno financirala. 
17.lipnja 2015. godine potpisao sam ugovor o sufinanciranju 2. faze rekonstrukcije i dogradnje 
zgrade Dječjeg vrtića u Petrijevcima s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske 
unije u iznosu od 657.000,00 kn iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice. 
Razliku od cca  300.000,00 kn do konačnog obračuna pripada Općini Petrijevci gdje je uključena 
i nova ograda i izgradnja novog prilaza k zgradi. 
Početak radova očekujem sredinom srpnja nakon provedene Javne nabave.  



2. Dom Satnica  
 
 - nakon otkazivanja zakupa dosadašnjih zakupoprimaca prostora trgovine i buffeta, provedeni su 
javni natječaji i na zadovoljstvo mještana Satnice oba prostora su u funkciji za koje su i 
predviđeni. 
 - u veljači izvršeno čišćenje, popravak i servisiranje plinskih fasadnih peći,  
 - u travnju izvršeno čišćenje i popravak odnosno izmjena oštećenih oluka 
 
3. Groblje u Petrijevcima 
 
 U siječnju 2015. godine završeno postavljanje ograde s južne strane groblja i na taj način 
završili cjelokupno ograđivanje groblja gdje nas još očekuje završno bojanje cjelokupne ograde. 
 Izvršeno je rezanje ( skraćivanje ) postojećih čempresa, vađenje osušenih i sadnja novih 
čempresa uz ogradu groblja. 
 Kuća ispraćaja - zamijenjena je postojeća dotrajala fiksna staklena stjenka sa zapadne strane 
zgrade, novom te su prikupljene ponude za uređenje vanjske fasade i zamjene krovišta što 
planiramo izvršiti krajem ljeta odnosno početkom jeseni. 
 
4. Kuća ispraćaja na groblju u Satnici 
 
 Krajem lipnja 2015. godine započelo je unutarnje uređenje gdje su postavljena 2-ja nova vrata, 
prikupljene su ponude za postavljanje  pločica i unutarnje ličenje sa postavljanjem stropa što 
planiramo izvršiti krajem ljeta odnosno početkom jeseni. 
 
5. Tijekom prve polovice 2015. godine organizirali smo košnju i  uređenje zelenih površina  
prema potrebi. 
 Zasađeno je novo drveće i zelenilo ispred zgrade općine, stare škole i crkve koje se redovno 
održava. 
 
6. Tijekom prve polovice 2015. godine redovno je održavana javna rasvjeta, sanirane udarne 
rupe na lokalnim cestama, uređivane bankine i prometna signalizacija.   
 
7. U svibnju su postavljena 3 stupa za plakatiranje od kojih 2 u centru Petrijevaca, a 1 u centru 
Satnice. 
 U centru Satnice postavljene su 2 klupe i koševi za smeće, a u centru Petrijevaca koševi. 
 
8. 20.siječnja 2015. potpisao sam Sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnju niskonaponske 
mreže i javne rasvjete u naselju Petrijevci sa HEP-om, Elektroslavonija Osijek za slijedeće ulice: 
dr. Ivana Ribara, Vladimira Nazora, Matije Antuna Reljkovića, Josipa Kozarca, Josipa Jurja  
Strossmayera, Kolodvorsku i Jakoba Užarevića.  
Projektnu dokumentaciju s Dozvolom za građenje HEP Elektroslavonija Osijek planira realizirati 
do kraja ljeta kako bi u jesen 2015. započeli izgradnju 1. faze. 
 
9. 2. veljače 2015. godine započeli smo izradu parcelacijskog elaborata za „Produžetak ulica 
A.M.Reljkovića, Dr. Ivana Ribara i Vladimira Nazora sa spojem na ulicu Stjepana Radića“ za 43 



parcele prema Lokacijskoj dozvoli kako bi pripremili materijale za rješavanje imovinskih odnosa 
i ishođenje Dozvole za građenje. 
 
10. 2. veljače 2015. godine započeli smo izradu parcelacijskog elaborata u ulici Hrvatskih 
branitelja – dio od Kolodvorske do ulice Vladimira Nazora za 11 parcela prema Lokacijskoj 
dozvoli kako bi završili projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu. 
 
11. Nakon potpisa ugovora o pravu služnosti sa DVD-om Petrijevci za izradu projektne 
dokumentacije za parkiralište u centru Petrijevaca između zgrada stare i nove škole sa novim 
zelenilom i Javnom rasvjetom, početkom veljače 2015. godine potpisao sam ugovor s OŠ 
Petrijevci o prijenosu vlasništva nekretnine bez naknade dijela k.č.br. 737/1 površine 2196 m2  
kako bi mogli ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za Građevinsku dozvolu koju očekujem do 
kraja 2015. godine i tako spremno dočekali natječaje EU fondova u 2016. godini. 
 
12. 20.01.2015. započeli smo sa legalizacijom zgrada na nogometnim igralištima u Petrijevcima i 
Satnica te kuća ispraćaja u Petrijevcima i Satnici. 
 
13. Krajem travnja 2015. godine započeli smo sa energetskim pregledima i izradom energetskih 
certifikata za Dječji vrtić „Maslačak“ u Petrijevcima, zgradu „Stare škole“ i zgradu Doma u 
Satnici. 
 
14. U veljači 2015. godine obnovljene ( zatvorene sa 3 strane ) su postojeće nadstrešnice na 
autobusnim stajalištima u centru Petrijevaca, a početkom lipnja 2015. godine obilježena su 
parkirna mjesta ispred „Konzuma“ u centru Petrijevaca. 
                                            
15. Nastavljena je suradnja i sufinanciranje LAG-a „Karašica“. 
 
16. 30. ožujka 2015. godine potpisao sam sporazum o suradnji na provedbi Projekta razvoja 
širokopojasne infrastrukture za područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo s 
Osječko-baranjskom županijom, te gradovima Valpovom i Belišćem i općinom Bizovac. 
                                                                                                                                                                                                                         
17. 12.02.2015. godine održano je poljoprivredno predavanje u Lovačkom domu sa temama: 
 

1. Poljoprivredni institut Osijek 
 - hibridi kukuruza, suncokreta i sorte soje 

- tehnologija proizvodnje proljetnih kultura 
2. Agrimatko Petrijevci 

- predstavili paletu gnojiva, zaštitnih sredstava i sjemena 
                        3.   Aktualnosti u poljoprivredi 
                         
18. Izvršena je  deratizacija u ožujku 2015. godine uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-
baranjske županije. 
 
19. U travnju smo započeli sa izradom „Lokalne razvojne strategije Općine Petrijevci“ koja će 
vama vijećnicima biti predložena na usvajanje u jesen 2015. godine. 
 



20. Pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci , a u organizaciji udruge Ponos plus Petrijevci dana 
10.siječnja 2015. godine održan je prvi Međunarodni odbojkaški turnir u školskoj-športskoj 
dvorani gdje su nastupile ekipe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mađarske. 
 
21. Pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci, a u organizaciji pjevačke skupine „Satničani“ 7. 
veljače 2015. godine održana je druga smotra  A capella pjesme u Satnici. 
Isti dan u Domu DVD-a Petrijevci održan je „Pinkl bal“ u organizaciji KUD-a „N.Š .Zrinski“ 
Petrijevci. 
                                                                                                                                                         
22. 13. 02. 2015. godine organizirano proglašenje najboljih u športu za prethodnu godinu i 
promoviran 20. broj športskog godišnjaka Općine Petrijevci. 
 
 23. 15.02. 2015. 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. 
 
24. 03. 04. 2015. sudjelovali smo u obilježavanju 3. travnja – akcije za oslobađanje Baranje, a 
sudjelovali smo i u obilježavanju dana 107. brigade HV . 
 
25. Dan Općine Petrijevci 17. travanj obilježili smo na slijedeći način: 
 
     16.04.2015. od 15,00 – 20,00 sata – športski susreti mladih ( nogomet, rukomet,    vatrogasci). 
  
     17.04.2015. - 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 i uručen je deveti broj Glasila Općine  
Petrijevci nazočnima na svečanoj sjednici. 
 
     18.04.2015. od 09 do 12 sati održano je natjecanje u  ribolovu za mlade s područja naše 
općine. 
 
      19.04.2015. u 18,00  sati – Školska-sportska dvorana – održan koncert KUD-a “N.Š.Zrinski“,  
KUD-a „Josip Čoklić“ Rakitovica i drugih gostiju. 
 
      26.04.2015. u 18,00 sati – Dom Satnica - održan koncert KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci i 
drugih gostiju. 
 
26. 24. svibnja 2015. godine zajedno s Udrugom za rekreativni biciklizam „Kotrljaneri“ 
organizirali humanitarnu vožnju biciklom kroz Valpovštinu pod nazivom „Biciklima za Zvono“ , 
a organizator je poklonio bicikl jednoj našoj mladoj sumještanki slabijeg imovnog stanja. 
 
27.  22.06.2015. za Dan antifašizma položili cvijeće i zapalili svijeću na groblju u Petrijevcima. 
  



28. 25.06.2015. povodom dana državnosti održano natjecanje u gađanju glinenih golubova u 
Petrijevcima u organizaciji LD „Jastreb“ Petrijevci, a pod pokroviteljstvom Općine. 
Isti dan održano je i natjecanje sportskih ribolovaca članova UŠR „Karašica“Petrijevci. 
 
29.  I u 2015. godini nastavljena uspješna suradnja s Hrvatskom samoupravom iz Santova. 17. 
siječnja 2015. sudjelovali smo na Kobasicijadi u Santovu, a 9. svibnja 2015. na Gibanicijadi. 
 
30. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran u prvoj polovini  2015. godine, a isto tako pratili 
smo i rad Osnovne škole Petrijevci kojoj smo pomogli tiskanje učeničkog lista «Pogled», 
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. 
                                                                                                                                                                                                          
31. Tijekom prve polovine 2015. 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. 
 
32. 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. 
 
33. Tijekom prve polovine 2015. 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. 
 
34. 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, __. rujna 2015.                                                                  Načelnik Općine Petrijevci 
                                                                                                               Ivo Zelić, dipl. ing. 


