
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 01.07.2016.  – 31.12.2016. 
 

 

I u ovom izvještajnom razdoblju nastavio sam sa realizacijom programa kojeg sam donio  
početkom godine, a to je što bolji gospodarski razvitak, uređenje komunalne i društvene 
infrastrukture i što kvalitetniji društveni život naših mještana praćen kulturnim, zabavnim 
i sportskim zbivanjima i stvaranja boljih uvjeta rada ustanova i udruga naše općine. 
Program nije realiziran u cijelosti zbog  izostanku potpore iz EU fondova ( nije bilo 
najavljenih natječaja ) predviđenih na početku godine. 
Sve obveze prema udrugama, ustanovama ( vrtić, škola, crkva..) 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 ) na koji 
smo se prijavili tek 22.12.2016. godine na Fond EU, neizgrađenošću  dijela niskonaponske 
mreže i javne rasvjete u novom naselju Karaševo-jug budi se i onaj dio nezadovoljstva.  
Međutim, nastavak izgradnje Sustava odvodnje (ugradnja precrpnih stanica) nakon 
gotovo tri godine zastoja, zatim izgrađenost 80% niskonaponske mreže, početak 
postavljanja javne rasvjete u južnom dijelu Petrijevaca, kupovina zgrade i dvorišta za 
potrebe DVD-a Satnica, otkupom i posljednjeg stana na katu zgrade općine, završetkom 
postavljanja ograda na grobljima, dobro održavanje zgrada u vlasništvu općine i 
cjelokupne  komunalne infrastrukture daje pozitivu proteklom radu i poticaj za budući 
rad. 
 

 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 2016. godine organizirali smo košnju i  uređenje zelenih površina  
prema potrebi, oborinskih kanala, održavanje javne rasvjete, uređivanje bankina, 
održavanje  nerazvrstanih cesta, prometne signalizacije i poljskih putova (Na autobusnim 
stajalištima u ulici Stjepana Radića u Petrijevcima ugrađeni koševi za smeće, Od Satnice 
prema mostu, u vikend naseljima u Satnici i prema obitelji Ivezić, Naselje Kapelica u 
Petrijevcima, Naselje Karašica, ulica Hrvatskih branitelja, produžetak ulice Vladimira 
Nazora, J.J.Strosmayera, Dore Pejačević, Matije Gubca, rezidba (uređenje) čempresa od 
crkve prema groblju u Petrijevcima). 
2. Tijekom 2016. godine uređivan je park u centru Petrijevaca, a isto tako uređivali smo i 
javne površine ( Kraljevo brdo, Ležaj ) kao i Židovsko groblje u Petrijevcima.   



3. Tijekom 2016. godine uređena i održavana površina unutar kružnog  toka na Trgu Sv. 
Katarine u Satnici. 
Obnovljeno je cca 100 m  nogostupa u Osječkoj ulici u Satnici, a uređen je i pješački 
prijelaz na spajanju Kolodvorske i Osječke ulice u Satnici   
4. U ulicama Matije Gubca i  J.J.Srossmayera popravljeni nogostupi, a betonirani  su i 
pješački prijelazi iz Strossmayerove prema Mlinskoj, iz Kolodvorske prema Mlinskoj u 
Petrijevcima. 
5. Zgrada općine – 18.7.2016. potpisan ugovor o isplati novčane vrijednosti (83.891,79 kn) 
za stan Anke Mrdalj na kojem je postojalo stanarsko pravo i sredstva su isplaćena. Tako 
smo nakon dugo vremena riješili sve stanove na katu zgrade i odmah prišli izradi 
Projektne dokumentacije za uređenje cijelog kata i vanjske fasade zgrade, te se prijavili na 
natječaj EU fonda za prekograničnu suradnju sa gradom Somborom iz Republike Srbije 
što očekujemo realizaciju u 2017. godini. 
Uređeni uredski prostori (ličenje) za djelatnike uprave, a kupljen je i uredski namještaj za 
prostor knjigovodstva i računovodstva.  
Uređen je i prostor kuhinje, hola i sanitarnog čvora u prizemlju zgrade. 
U potkrovlju zgrade uređen prostor za arhivu koja će biti pohranjena u 2017. godini nakon 
digitalnog snimanja. 
6. U zgradi stare škole uređena velika učionica za potrebe rada KUD-a „N.Š.Zrinski“, 
zatim prostor za rad udruge Uzgajatelja ptica, te ulazni hodnik i prostor prema podrumu. 
7. Društveni dom u Satnici – provedena javna nabava i donesena Odluka o izboru izvođača 
radova rekonstrukcije Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti. 
Sa izvođačima radova sklopljeni su ugovori prema kojima bi uređenje doma trebali 
završiti do kraja ožujka 2017. 
8. Na groblju u Satnici postavljena nova ograda sa istočne, sjeverne i zapadne strane, dok 
je betonski i metalni dio ograde sa južne strane obnovljen zajedno s ulaznim vratima. 
9. Tijekom kolovoza 2016. godine obojana je cjelokupna ograda na groblju u Petrijevcima, 
a uređeni su i čempresi uz ogradu. 
10. Izvršena je druga deratizacija u rujnu 2016. uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-
baranjske županije. 
11. Nabavili plave kante za papir (900 komada od 120 L i 25 komada od 240 L) i podijelili 
svim domaćinstvima u Petrijevcima i Satnici, te 110 kompostera prema popisu 
zainteresiranih mještana. 
12. Financijski smo pomogli Udruženje obrtnika Valpovo gdje pripadaju i naši obrtnici 
kako bi udruženje nastavilo s redovnim obavljanjima djelatnosti za sve obrtnike. 
13. 10. listopada 2016. godine donio sam Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine 
Petrijevci 
14. Ljetna pozornica je pripremljena za održavanje 22-gih Petrijevačkih žetvenih 
svečanosti. 
15. 8., 9. i 10. srpnja 2016.  održane su 22. Petrijevačke žetvene svečanosti kao  
manifestacija izvornog i amaterskog folklornog stvaralaštva pod pokroviteljstvom Općine 
Petrijevci uz potporu Osječko-baranjske županije s ciljem očuvanja starih običaja iz 
različitih krajeva naše domovine, a posebno žetve u Petrijevcima, te narodnih pjesama i 
plesova. 
Čestitam 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. 
16. 05.08.2016. povodom Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti i Dana branitelja na 
groblju u Petrijevcima zapalili smo svijeću i položili cvijeće kod središnjeg križa za sve 
poginule Hrvatske branitelje i civile Općine Petrijevci. 
17. Sufinancirali smo memorijalni nogometni turnir «Josip Andrišić – Šiško» koji je 
održan 06.08.2016. u Satnici u organizaciji NK“Satnica“ 
Na igralištu NK“Satnica“ popravljena i obojana cijela ograda oko igrališta i parkirališta, 
kao i ulaz na stadion. 
Obojana je zgrada svlačionice sa vanjske strane, te sanirana jedna svlačionica sa 
kupaonicom. 
Obnovljena (ožbukana i obojana) zapadna strana tribine. 
18. 03.09.2016. organizirali smo hodočašće u prijateljsko Santovo (Marijansko svetište). 
19. Financijski smo pomogli održavanje Međunarodne studentske kiparske radionice 
Jarčevac koja se odvijala u šumi Jarčevac kod šumarijske kuće. 
20. 17.09.2016. u Satnici je održana deveta po redu manifestacija «Bruljenje kukuruza» u 
organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“ Dramske sekcije Satnica, a pod pokroviteljstvom Općine 
Petrijevci. 
21. 23.09.2016. u organizaciji ŽRK“Petrijevci“ obilježeno 40 godina ženskog rukometa u 
Petrijevcima pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 
22. 01.10.2016. povodom dana starijih osoba organizirali smo prijam i druženje s 
članovima odbora umirovljenika Petrijevaca i Satnice i članovima pjevačkog zbora 
umirovljenika Petrijevci. 
23. 07.10.2016. 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. 01.11.20016.  povodom Dana mrtvih položili smo cvijeće i zapalili svijeće kod središnjih 
križeva na grobljima u Petrijevcima i Satnici za umrle vijećnike naše općine, poginule 
branitelje i civile. 
25. 13.11.2016. dogodio se požar u kući obitelji Vranić gdje je stradala majka s dva sina.   
Na teren sam izišao neposredno nakon gašenja požara od strane članova DVD-a Petrijevci i 
u suradnji sa članovima obitelji organizirao obnovu zgrade u prizemlju gdje se požar i 
pojavio. 
26.. 17.11.2016. sa svim učenicima i djelatnicima OŠ Petrijevci   povodom obljetnice pada 
grada Vukovara zapalili smo svijeće u centrima Petrijevaca i Satnice 
27. 26.11.2016. održana je druga gužvarijada u organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“ 
Petrijevci, pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci 
28. 30.11.2016. na groblju u Petrijevcima postavljena ploča na Kapelici za poginule 
branitelje i civile Domovinskog rata u Petrijevcima. 
Inicijativa, izrada i postavljanje ploče bilo je u nadležnosti članova HVIDR-e Belišće gdje 
su članovi i naši Petrijevčani. 
Uz odobrenje župnika Župe Sv. Petra Apostola Petrijevci da se ploča postavi na Kapelicu, 
Općina Petrijevci bila je pokrovitelj otvaranja ploče, gdje smo položili cvijeće i zapalili 
svijeće za poginule branitelje i civile domovinskog rata u Petrijevcima i Satnici. 
29. U prosincu 2016. po četvrti put smo postavili jaslice na centru Petrijevaca. 



30.   Božićne koncerte održali smo 17.12.2016. u  Petrijevcima, a 18.12.2016. u Satnici  , a 
sve u suradnji s članovima KUD-a «N.Š.Zrinski» Petrijevci.                                                                                                                           
31. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran u  drugoj polovini  2016. godine. 
32. Pratili smo i rad Osnovne škole Petrijevci , financirali školsku kuhinju za učenike 
slabijeg imovnog stanja,  a sufinancirali smo i trećinu troškova održavanja sportske 
dvorane prema  planiranim sredstvima u proračunu općine. Kao i prethodnih godina i ove 
2016. godine darivali smo učenike OŠ Petrijevci sa bilježnicama na početku školske godine 
2016/2017, a nagradili smo i učenika generacije.                                                                                                                                                                 
33. I tijekom druge polovine godine suradnja sa udrugama bila je dobra, a rezultirala je 
uspješnom zajedničkom organizacijom svih kulturno-zabavnih, sportskih i drugih 
manifestacija koje čine društveni život jedne zajednice na čemu im iskreno zahvaljujem. 
Sufinancirali smo i uređenje zgrada nogometnih klubova i zgrade na Volosavu za potrebe 
izviđača.  
34. I u drugoj polovini 2016. 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. 
35. Tijekom druge polovine 2016. 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. 
36. Nastavili smo i 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 za 2016., a izrađen je i proračun za 2017. 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  još uvijek teško vrijeme praćeno gospodarskom krizom iz 
koje se polako izlazi. 
 
 

KLASA:023-05/17-01/1 
URBROJ:2185/05-17-1 
Petrijevci, 28.02.2017.                                                 
                                                                                                 Načelnik Općine Petrijevci 
                                                                                                            Ivo Zelić, dipl. ing. 


