
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA PETRIJEVCI  

ZA RAZDOBLJE 01.07.2014.  – 31.12.2014. 
 

 

I u ovom izvještajnom razdoblju nastavio sam sa realizacijom programa kojeg sam donio  početkom 
godine, a to je što bolji gospodarski razvitak, što veća izgrañenost 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. Realizacija programa bila je otežana i 
sve predviñeno nismo realizirali zbog sve veće gospodarske krize, ali i izostanku potpore iz EU 
fondova ( nije bilo najavljenih natječaja ) predviñene na početku godine. 
 
Iako se radilo u otežanim uvjetima sve obveze prema udrugama, ustanovama ( vrtić, škola..) i 
cjelokupnom društvenom životu podmirili smo u potpunosti. Isto tako ostvareni su svi uvjeti za 
nesmetan rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci, Općinskog vijeća, svih odbora i 
povjerenstava pri općini. 
 
Gledajući cjelokupnu godinu dobrim dijelom sam zadovoljan sa radom i rezultatima rada, ali 
izostankom realizacije projekta 1.faze nerazvrstanih cesta ( poljskih putova ), izgradnjom jednog 
dijela niskonaponske mreže i javne rasvjete u novom naselju Karaševo-jug kao prioritetne 
investicije budi se i onaj dio nezadovoljstva, ali i snaga da još više poduzmem sve aktivnosti kako 
bi u što skorije vrijeme i taj problem bio riješen. 
 

Sukladno ovlaštenjima iz Statuta Općine Petrijevci donosio sam odluke, zaključke i rješenja, a isto 
tako i prijedloge odluka i zaključaka vama vijećnicima.  
 

1.Tijekom druge polovine 2014. godine organizirali smo košnju i  ureñenje zelenih površina  prema 
potrebi, oborinskih kanala ( Mlinska, Strossmayerova ), održavanje javne rasvjete, ureñivanje 
bankina, održavanje  nerazvrstanih cesta, prometne signalizacije i poljskih putova ( Kapelica, 
Karaševo - izlaz na D34 u ulici Stjepana Radića u Petrijevcima ). Napravljen je novi cijevni  propust 
na poljskom putu k.č.br. 3528, k.o. Petrijevci preko melioracijskog kanala k.č.br. 3531/3 ( ulaz u 
Karaševo iza Asfaltne baze ). 
 
2. Tijekom 2014. godine ureñivan je park u centru Petrijevaca gdje se i obnovilo zelenilo, a isto tako 
ureñivali smo i javne površine ( Kraljevo brdo, Križevci ). 
 
3. Postavljeno je 5 Zelenih otoka od kojih 4 u Petrijevcima, a 1 u Satnici za koje smo asfaltirali 
podloge.   
 
4. Tijekom 2014. godine ureñene zelene površinama unutar kružnog  toka na Trgu Sv. Katarine u 
Satnici. 
 
5. Nismo  ishodili Lokacijsku dozvolu i Potvrdu glavnog projekta za  parkirališta i rasvjetu u centru 
Petrijevaca ( u prostoru izmeñu stare i nove školske zgrade i dvorištu Općine Petrijevci ) koje 
obuhvaća pristupnu cestu na D 34, parkirališta za osobna vozila i dva mjesta za autobus, kolni 
prilaz DVD-u, pješačke staze, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu za cijelu površinu, jer nismo 
riješili vlasničke odnose sa OŠ Petrijevci.   



  
6. U zgradi općine ureñen je uredski prostor tajnice s novim namještajem, a za ured pročelnice 
nabavljen je stol sa stolicama za stranke. 
 
7. U zgradi stare škole u Petrijevcima izmijenjen je sustav centralnog grijanja. 
 
8. Na sali Društvenog doma u Satnici postavljena su dvoja nova vrata, na katu zgrade izmijenjene 
su brave na vratima i dogovoren novi raspored korištenja prostorija. Nadzor nad korištenjem sale 
preuzela je Udruga žena Satnice. 
 
9. Na zgradi mrtvačnice u Satnici promijenjeno je krovište, vanjska stolarija, postavljena je 
toplinska izolacija i ureñena vanjska fasada. Ureñena je unutarnja fasada  prostorije u kojoj se 
nalazi pokojnik do trenutka pokopa. 
 
10. Tijekom prosinca 2014. godine postavljena je ograda sa južne strane groblja u Petrijevcima, 
posañeno novo zelenilo i započeli sa ureñenjem postojećeg zelenila. 
 
11. Izvršena je druga deratizacija u listopadu uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-baranjske 
županije. 
 
12. 2014. godine potpisan je ugovor sa Osječko-baranjskom  županijom o zajedničkom 
sufinanciranju analize tla za poljoprivrednike sa područja naše općine za koje smo osigurali 
sredstva u proračunu.  
 
13. Zbog zakonskog smanjenja obveznog komorskog doprinosa, financijski smo pomogli Udruženje 
obrtnika Valpovo gdje pripadaju i naši obrtnici kako bi udruženje nastavilo s redovnim obavljanjima 
djelatnosti za sve obrtnike. 
 
14. Polovinom rujna 2014. imali smo veliku poplavu koja se usporeñivala sa poplavom iz 1972. 
godine.  Sve aktivnosti u borbi sa vodenom stihijom uspješno je vodio Stožer za zaštitu i 
spašavanje Općine Petrijevci u suradnji sa  županijskim Stožerom i Hrvatskim vodama. U izradi 
nasipa i svih drugih radnji vezanih za obranu od poplave uz  članove vatrogasnih društava 
Petrijevci i Satnica koji su podnijeli i najveći teret te naših sumještana koji su se dragovoljno 
prijavili, vlasnike kuća i djelatnika Hrvatskih voda uspješno je okončana borba sa vodenom stihijom 
na čemu im iskreno zahvaljujem. Isto tako hvala i pripadnicima vojske i policije bez kojih se ne bi 
obranilo naselje Karašica. 
 
15. I 2014 godine sudjelovali smo u obilježavanju dana 107. brigade Hrvatske vojske. 
 
16. Ljetna pozornica je pripremljena za održavanje 20-tih Petrijevačkih žetvenih svečanosti ( bojanje 
vanjske fasade, krovne konstrukcije i ograde ). 
 

17. 11.,12. i 13. srpnja 2014.  održane su 20. Petrijevačke žetvene svečanosti kao  manifestacija 
izvornog i amaterskog folklornog stvaralaštva pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci uz potporu 
Osječko-baranjske županije i Ministarstva poljoprivrede RH s ciljem očuvanja starih običaja iz 
različitih krajeva naše domovine, a posebno žetve u Petrijevcima, te narodnih pjesama i plesova. 
 Prvog dana manifestacije prikazan je film „20 godina Petrijevačkih žetvenih svečanosti“  . U sklopu 
prikazivanja filma u predvorju Osnovne škole bila je upriličena izložba fotografija „Petrijevci, nekad 
i sad“ . Nakon prikazivanja filma po prvi put smo imali i nastup pjevačkih zborova koje su 



organizirale članice VS „Petrijevčanke“. Nakon programa u holu škole svi posjetitelji mogli su 
pogledati izložbu starinskih jela  koja su se mogla i kušati na zadovoljstvo svih nazočnih.  
Nije bilo povorke i etno izložbe na otvorenom zbog kiše, a isto tako ni žetelačka skupina nije mogla 
prikazati žetvu na njivi nego su scenski prikazali običaj žetve u sportskoj dvorani. Zahvaljujem se 
svim članovima žetelačke skupine na uloženom trudu u pripremi za žetvu, a pogotovo onima koji su 
došli na poziv, nakon što su dosadašnja dva kosca i pet kupelica otkazali sudjelovanje. 
Cjelokupni nedjeljni  program održan je u Školskoj sportskoj dvorani i iskreno se zahvaljujem 
ravnateljici OŠ Petrijevci na razumijevanju i suradnji. 
Čestitam i svim udrugama na njihovom radu i potpori u organizaciji manifestacije, kao i svim 
članovima Odbora i svima onima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji programa ove 
najveće kulturne manifestacije amaterskog stvaralaštva na području Općine Petrijevci. 
 
18. Sufinancirali smo memorijalni nogometni turnir „Josip Andrišić – Šiško“ koji je održan 
02.08.2014. u Satnici. 
 
19. 05.08.2014. povodom Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti i Dana branitelja na groblju u 
Petrijevcima zapalili smo svijeću i položili cvijeće kod središnjeg križa. 
Isto tako povodom Dana Domovinske zahvalnosti  održano je Društveno natjecanje u ribolovu za 
poginule i nestale branitelje Satnice u organizaciji UŠR «Smuñ» Satnica, a pod pokroviteljstvom 
Općine Petrijevci. 
 
20. Za potrebe poticanja slobodnog pristupa internetu, sufinancirali smo izgradnju bežične (WiFi) 
mreže u suradnji s Ministarstvom turizma RH, a na prijedlog članova Savjeta mladih Općine 
Petrijevci. 
 
21. 04.10.2014. u Satnici je održana sedma po redu manifestacija «Bruljenje kukuruza» u 
organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“ Dramske sekcije Satnica, a pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci 
uz potporu Osječko-baranjske županije. 
Večer prije održana je i druga čobanijada u Satnici u organizaciji članova DVD-a Satnica uz potporu 
Općine Petrijevci i OŠ Petrijevci. 
 
22. 04.10.2014. održana je 5. blinkerijada u organizaciji UŠR „Karašica“ Petrijevci uz financijsku 
potporu Općine Petrijevci. 
 
23. 08.10.2014. za Dan neovisnosti na groblju u Petrijevcima zapalili smo svijeću i položili cvijeće za 
sve one koji su dali svoj život za stvaranje neovisne i samostalne Republike Hrvatske. 
 
24. 01.11.20014.  povodom Dana mrtvih položili smo cvijeće i zapalili svijeće kod središnjih križeva 
na grobljima u Petrijevcima i Satnici za umrle vijećnike naše općine i poginule branitelje. 
 
25. 17.11.2014. sa svim učenicima i djelatnicima OŠ Petrijevci   povodom obljetnice pada grada 
Vukovara zapalili smo svijeće u centrima Petrijevaca i Satnice. 
 
26. 30.11.2014. kod središnjeg  križa na groblju u Petrijevcima zapalili sam svijeću i položili cvijeće  
za sve poginule branitelje naše općine. 
 
27. U prosincu 2014. po drugi put smo postavili jaslice na centru Petrijevaca gdje su se okupili 
mještani na Badnjak od 22,00 sata do polnoćke uz topli čaj i kuhano vino koje su pripremili članovi 
KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci. 



 
28. Božićne koncerte održali smo 21.12.2014. u  Petrijevcima, a 14.12.2014. u Satnici, a sve u 
suradnji s članovima KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci.  
                                                                                                                                                                                                                                                                     
29. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran u drugoj polovini  2014. godine, a izvršena je 
Rekonstrukcija-dogradnja zgrade dječjeg vrtića “Maslačak“ Petrijevci gdje je postavljeno novo koso 
krovište, zamijenjena vanjska stolarija, postavljena nova termo izolacija  s fasadom i izgrañen novi 
ulaz u zgradu. 
Pratili smo i rad Osnovne škole Petrijevci , financirali školsku kuhinju za učenike slabijeg imovnog 
stanja,  a sufinancirali smo i trećinu troškova održavanja športske dvorane prema dogovoru sa 
županom i planiranim sredstvima u proračunu općine. Kao i prethodnih godina i ove 2014. godine 
darivali smo učenike OŠ Petrijevci sa bilježnicama na početku školske godine 2014/2015.  
                                                                                                                                                                                                       
30. I tijekom druge polovine 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. 
 U rujnu 2014. godine DVD Petrijevci  je obilježio  130 godina postojanja uz pokroviteljstvo Općine 
Petrijevci. 
Sufinancirali smo i ureñenje zgrade Volosavo“ za potrebe izviñača.  
Financirali smo izmjenu stolarije na zgradi  NK „Satnica“. 
 
31. I u drugoj polovini 2014. godine nastavili smo sa jednokratnom novčanom potporom za osobe 
izrazito teškog materijalnog stanja i ostalim pravima iz Odluke o  socijalne skrbi. 
Svim umirovljenicima s područja Općine Petrijevci koji imaju mirovinu do 2.000,00 kn isplaćena je 
božićnica u iznosu 100,00 kn. 
 
32. Tijekom druge polovine 2014. redovno smo  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. 
 
33. Nastavili smo i sa financijskom potporom roditeljima za novoroñenu 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 
za 2014., a izrañen je i proračun za 2015. godinu. 
 
I u ovom izvještajnom razdoblju imao sam potporu u radu kako od djelatnika uprave, tako i od 
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 gospodarskom krizom. 
 
 

 

Petrijevci, 24.02.2015.                                                                  Načelnik Općine Petrijevci 
                                                                                                            Ivo Zelić, dipl. ing. 


