
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA PETRIJEVCI 

ZA RAZDOBLJE 01.01.2017.  – 30.06.2017. G. 
 

 

 

 
U ovom izvještajnom razdoblju radio sam prema programu koji sam pripremio početkom 2017. 
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.Sustav odvodnje Općine Petrijevci 

 
Potpisali sporazum za „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće“ gdje je uključen 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Petrijevci“ i sekundarna mreža odvodnje otpadnih voda 
za Petrijevce i Satnicu, a u drugoj polovini godine očekujemo provođenje natječaja za izvođenje 
radova. 
 
2. Dom Satnica  
 
    08.02.2017. godine uputili smo zahtjev Ministarstvu regionalnog razvija i fondova EU – 
Program održivog razvoja lokalne zajednice za  Rekonstrukciju društvenog  u Satnici i odobreno 
je 200.000,00 kn za koje smo potpisali i Ugovor o sufinanciranju 27.03. 2017. godine. 
Tijekom ovog polugodišnjeg razdoblja izmijenjeno je krovište, uređena vanjska fasada i 
postavljene vanjske prozorske klupčice, uređen sanitarni čvor i postavljena gromobranska 
instalacija. 
 
3. Zgrada stare škole u Petrijevcima 
 
    Izradili projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju podrumskih prostorija i zajedno sa 
projektom izgradnje parkirališta s rasvjetom i kolnim prilazom na D34 u dvorištu zgrade prijavili 
se na natječaj „Program ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. – 2020. – Mjera 7.4.1.“ 
21.04.2017. 
 
 
 
 



4. Zgrada Općine 
 
Završeno je uređenje prostorije za arhivu na tavanu zgrade, kupljene su police i unosi se arhivska 
građa nakon digitalnog snimanja. 
 22.02.2017. godine uputili smo zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za 
sanaciju vlage odnosno uređenju vanjske fasade na zgradi općine i odobreno je 100.000,00 kn 
koje ćemo utrošiti u drugoj polovini godine. 
 
5. Zgrada na igralištu NK „Omladinac“ Petrijevci 
 
    Izgrađena je terasa za potrebe članova nogometnog kluba i njihovih gostiju (betonirana 
podloga i postavljeno krovište). 
 
6. Zgrada na igralištu NK „Satnica“ Satnica 
 
    Izvađena stara drvena stolarija i ugrađena nova plastična stolarija u prostoriji za sastanke te je  
izvršeno servisiranje centralnog grijanja. 
 
7. Groblje u Satnici 
 
Postavljena metalna ograda na pješačkoj stazi preko oborinskog kanala kod groblja radi 
sigurnosti prijelaza mještana Satnice.  
Kupljena je rashladna komora za dva lijesa s pokojnicima koja je smještena  u kući oproštaja u 
Satnici. 
 
8. Zgrada DVD-a Satnica 
 
     Izmijenjeno krovište i postavljeni novi oluci, te očišćen prostor oko zgrade. 
Izvršena je legalizacija postojećih zgrada i potpisan Ugovor s predsjednikom DVD-a za 
korištenje nekretnine narednih 30 godina bez naknade za potrebe društva uz obavezu održavanja 
i plaćanja režijskih troškova.  . 
 
9. Postavljena nova javna led rasvjeta u slijedećim ulicama u  Petrijevcima: Kolodvorska, J. 
Užarevića, J.J. Strossmayera, V. Nazora, J. Kozarca. Dr. Ribara, A.M. Reljkovića 
 
10. Postavili klupe ispod nadstrešnice na ribnjaku Stara Karašica, zatim 5 klupa i 5 koševa uz 
ribnjak. 
 
11. Temeljem odluke o kupovini nekretnine k.č.br. 200 u k.o. Satnica od 22.12. 2016. godine  
potpisan je kupoprodajni ugovor s DVD-om „Satnica“, uplaćena su novčana sredstva na račun 
DVD-a i stekli pravo raspolaganja dotičnom česticom za koju ćemo tijekom 2017. godine izraditi 
projektnu dokumentaciju za park, dječje igralište i vanjski fitnes. 
 
12. 16.01. 2017. godine otvoreno je zajedničko reciklažno dvorište u Valpovu , Sunčana bb za 
potrebe građana grada Valpova te općina Bizovac, Koška i Petrijevci. 
 



13. Tijekom prve polovice 2017. godine organizirali smo čišćenje snijega na nerazvrstanim 
cestama, organizirali smo košnju i  uređenje zelenih površina  prema potrebi. 
Posebnu pozornost dali smo uređenju središta Petrijevaca i Satnice (postavljen reflektor koji 
posebno osvjetljava kip Sv. Katarine). 
 
 
14. Tijekom prve polovice 2017. 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, P. Preradovića, D. Pejačević, M. Gubca, 
A.M. Reljkovića, Doktora Ribara, J. Kozarca, V. Nazora, u Satnici: Nova ulica, Radićeva i dio 
Kolodvorske,) 
 
15. Tijekom prve polovice 2017. godine uređivani su poljski putovi prema potrebi (put od 
Satnice prema mostu na Karašici i nizvodno ispred vikend naselja, Kapelica) 
 
16. 05.01. 2017. godine započeli smo izradu treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Petrijevci.  
Javni uvid trajao je od 10.04. do 25.04. 2017. godine, a javno izlaganje organizirano je 19.04. 
2017. godine. 
Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Prostornog plana  uređenja Općine Petrijevci donesena je na 
trećoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 27.06.  2017. godine. 
Prema zakonskoj obvezi izrađen je pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci. 
 
17. Nastavljena je suradnja i sufinanciranje LAG-a „Karašica“. 
                                                                                                                                                                                        
18. Izvršena je  deratizacija u ožujku 2017. godine uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-
baranjske županije. 
 
19. 16.03. 2017. pušten je promet preko nadvožnjaka koridora 5C i na taj se način vratilo 
normalno prometovanje Državnom  cestom D34 prema Osijeku, a mještani Petrijevaca koji 
stanuju u ulicama Mlinskoj i Kolodvorskoj napokon su mogli odahnuti od prevelike gužve s 
nadom da će se do jeseni 2017. godine u potpunosti sanirati nastale štete na prometnom kolniku i 
oborinskim kanalima kao i oštećenim kolnim ulazima u dvorišta kuća. 
 
20. 05.01. 2017. godine potpisao sam ugovor s Panturistom za prijevoz učenika srednjih škola i 
studente. 
 
21. 06.01. 2017. godine u crkvi Sv. Petra apostola u Petrijevcima održan je koncert na kojemu su 
nastupile članice VS „Mursella“ Petrijevci i članovi Puhačkog orkestra DVD-a Valpovo pod 
pokroviteljstvom Župe i Općine Petrijevci, a u organizaciji VS „Mursella“ i KUD-a 
„N.Š.Zrinski“ Petrijevci. 
 
22. 25.01. 2017. bili smo domaćini sastanka načelnika općina Osječko-baranjske županije s 
predsjednikom i tajnikom Udruge općina Republike Hrvatske gdje je analizirana problematika 
jedinica lokalnih samouprava i osvrt na teritorijalno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave kao i 
potrebu decentralizacije i jačanje fiskalnih kapaciteta. 



 
23. Povodom dvadeset godina izuzetno dobre i uspješne suradnje sa Hrvatskom samoupravom iz 
Santova i potpisivanja sporazuma o suradnji, 04.02. 2017. godine u Santovu smo održali svečanu 
sjednicu gdje smo se prisjetili početaka naše prijateljske suradnje i prvog cjelovečernjeg koncerta 
HKUD-a „N.Š.Zrinski“. 
Nakon svečane sjednice članovi KUD-a „N.Š.Zrinski“ održali su cjelovečernji koncert na 
kojemu su nastupile članice VS “Mursella“ i članovi MPS „Satničani“. 
                                                                                                                                                         
24. 10.02. 2017. godine organizirano proglašenje najboljih u športu za prethodnu godinu i 
promoviran 22. broj športskog godišnjaka Općine Petrijevci. 
 
25. 26.02. 2017. održan je maskenbal gdje je Savjet mladih organizirao povorku ulicama 
Petrijevaca uz pratnju Puhačkog orkestra DVD-a Petrijevci, a topli čaj i krafne na rukometnom 
igralištu pripremile su članice HUŽ Petrijevci sve pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 
 
26. 03. 04. 2017. sudjelovali smo u obilježavanju 3. travnja – akcije za oslobađanje Baranje, a 
sudjelovali smo i u obilježavanju dana 107. brigade HV . 
 
27. 09.04. 2017. povodom Uskršnjih blagdana organizirano je uskršnje gnijezdo u organizaciji 
članova Savjeta mladih Općine Petrijevci i članica Eko-etno udruge „Zlatne ruke“ Petrijevci pod 
pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 
Osim Uskršnjeg gnijezda organizatori su dijelili paketiće  djeci i langošice  svima nazočnima. 
 
 
28. Dan Općine Petrijevci 17. travanj obilježili smo: 
  
     17.04. 2017. -    08,00 sati - služena Sv. misa u crkvi Sv. Petra apostola u Petrijevcima. 
 

-  09,00 sati - na groblju u Petrijevcima kod središnjeg križa zapalili svijeću i 
položili cvijeće 

 
                          -   11,00 sati - u prostorijama Osnovne škole Petrijevci održana je svečana 
sjednica Općinskog vijeća uz prigodni kulturno-umjetnički program. 
 
Uz ovaj službeni protokol obilježavanja Dana općine, upriličen je program natjecanja i druženja 
mladih, zatim dramska predstava za djecu, kulturno-umjetnički program i koncert tamburaša na 
ljetnoj pozornici gdje smo organizirali besplatan čobanac za sve nazočne naše mještane i 
katoličku mladež koji su bili gosti naše župe. 
      
 
29. 15.05. 2017. godine započeli su javni radovi gdje će 10 zaposlenika raditi 6 mjeseci po 
predviđenom programu. 
 
 
30. 22.06. 2017. za Dan antifašizma položili cvijeće i zapalili svijeću na groblju u Petrijevcima. 
  



31. 25.06. 2017. 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. 
 
32. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran u prvoj polovini  2017. 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 sukladno planiranim sredstvima u proračunu općine. 
                                                                                                                                                                                                          
33. Tijekom prve polovine 2017. 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. 
 
34. 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. 
 
35. Tijekom prve polovine 2017. redovno smo  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. 
 
36. 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, __ .09. 2017.                                                              Načelnik Općine Petrijevci 

                                                                                                            Ivo Zelić, dipl. ing. 


