REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆPNA PETRIJEVCI
NAČELNIK
PROGRAM RADA
2021.

RESOR ZA STAMBENO-KOMUNALNU DJELATNOST,
URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

1. KANALIZACIJA - Nastaviti izgradnju sustava
( uređaj za pročišćavanje, sekundarna mreža,
priključci za domaćinstva i gospodarske subjekte)
2. BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKA STAZA - završiti izgradnju dionice
Petrijevci-Satnica
3. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA (poljski putovi)
- prijaviti se na natječaj EU fondova kad se objave
4. IZGRADNJA SPOJNE CESTE RADIĆEVA-RELJKOVIĆEVA
S BICIKLISTIČKOM STAZOM, NOGOSTUPOM I JAVNOM
RASVJETOM U PETRIJEVCIMA
5. JAVNA RASVJETA I NISKONAPONSKA MREŽA
- izgraditi u slijedećim ulicama:
Bregovita, Dore Pejačević, Petra Preradovića, Matije Gubca, Mlinska,
Republike – dionica prema igralištu NK Omladinac
6. LJETNA POZORNICA - redovno održavanje
- nabava opreme (stolice, stolovi, bojler)
- uređenje prostora oko pozornice
7. DOM SATNICA : - renoviranje sale (strop, zidovi, pod)
- redovno održavanje ostalih prostora

8. STARA ŠKOLA PETRIJEVCI
- rekonstrukcija podrumskog prostora
9. NK OMLADINAC - zgrada-renoviranje unutarnjeg dijela prostorija
- igralište i okoliš - redovno održavanje
10. NK SATNICA - zgrada – završiti unutarnje uređenje svlačionica
- igralište i okoliš - redovno održavanje
11. ZGRADA NA VOLOSAVU - redovno održavanje
- napraviti priključak vode
12. SPREMIŠTE U ULICI P. PRERADOVIĆA U PETRIJEVCIMA
- redovno održavanje
13. DVD SATNICA
- završiti uređenje i rekonstrukciju postojeće upravne zgrade
i izgradnju garažnog prostora
14. GROBLJE U PETRIJEVCIMA – redovno održavanje
15. GROBLJE U SATNICI – redovno održavanje
16. MOČARE – SATNICA – redovno održavanje i dati na korištenje
ribolovnoj udruzi
17. Održavanje javne rasvjete, zelenih površina i komunalne
infrastrukure (uređenje nogostupa, cesta, oborinskih kanala i
prometne signalizacije)
18. Organiziranje čišćenja snijega na cestama u nadležnosti Općine
Petrijevci
19. DOM KULTURE PETRIJEVCI :
- prijaviti se na natječaj EU fondova ukoliko se objave
20. ETNO KUĆA U PETRIJEVCIMA
- izraditi projektnu dokumentaciju i započeti sa izgradnjom
ako se pojave natječaji EU fondova

GOSPODARSTVO
1. Potpora u radu obrtnika
2. Raspisati natječaja za prodaju novih građevinskih čestica u
Gospodarskoj zoni Petrijevci i do njih postaviti vodovodnu i plinsku
mrežu, te sustav odvodnje otpadnih voda
3. Urediti zelene površine, oborinske kanale, postaviti svjetleće reklame
za Gospodarsku zonu u Petrijevcima
4. Praćenje rada i potpora u radu gospodarskim subjektima na području
Općine Petrijevci
5. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za buduću novu gospodarsku
zonu u Petrijevcima na katastarskim česticama 338/4 D površine 6,7864
ha i 338/4 D površine 3,0131 ha,
te u Satnici za kčbr. 382 površine 6,3128 h
POLJOPRIVREDA
1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta, kanala, poljskih putova, otresišta.
2. Provođenje deratizacije na području Općine Petrijevci i
dezinsekcije komaraca prema potrebi
3 Sufinanciranje neškodljivog uklanjanja i transporta mesa zaraženog
trihinelozom
4. Kapitalne pomoći poljoprivrednicima
- Kontrolu plodnosti tla
- Sufinanciranje zbrinjavanja animalnog otpada
- i ostalog prema programu Povjerenstva za poljoprivredu
5. Zbrinjavanja pasa lutalica
6. Organiziranje stručnih predavanja, radionica na otvorenom i
posjet sajmovim
TURIZAM
1. Poticanje razvoja turizma (potpora)

DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Pružanje financijske potpore u radu Dječjem vrtiću u Petrijevcima
2. Pružanje financijske potpore u radu Osnovnoj školi Petrijevci
3. Organiziranje proglašenja najboljih u športu na području Općine
Petrijevci
4. Obilježavanje i organiziranje manifestacija povodom blagdana
i državnih praznika (Poklade, Uskrs, Dan državnosti,
Petrovo, Božić, Nova godina ….. )
5. Obilježiti dan Općine
6. Organizirati dvadesetsedme „Petrijevačke žetvene svečanosti“
7. U suradnji sa KUD-om „N.Š.Zrinski“ – Dramskom sekcijom
organizirati 13-tu manifestaciju „Bruljenje kukuruza u Satnici“
8. U suradnji s MPS „Satničani“ organizirati koncert Acapello pjesme u
Satnici
9. U suradnji s KUD-om „N.Š.Zrinski“ organizirati gužvarijadu u
Petrijevcima
10. Organizirati „Fišijadu“ u suradnji sa udrugama
11. Praćenje i potpora u radu udrugama
12. U suradnji s udrugama organizirati kulturno-zabavne i športske
aktivnosti tijekom godine, te koncerte za mladež
13. Nastavak suradnje s Hrvatskom samoupravom Santovo
14. 1. studenog 2021. godine prisjetiti se svih umrlih vijećnika, poginulih
u Domovinskom ratu i svih umrlih na našim grobljima, organizirati
polaganje cvijeća i paljenje svijeća kod središnjih križeva na
grobljima u Petrijevcima i Satnici
15. 30.11. 2021 - prisjetiti se naših poginulih u Domovinskom ratu,
zapaliti svijeću i položiti cvijeće kod spomen obilježja (ploča) u
Petrijevcima na groblju (kapelica) i Satnici (Dom)
16. Pružiti potporu:
- roditeljima za novorođenu djecu
- Osnovnoj školi za podmirenje troškova prehrane učenicima ( 30% )
- učenicima srednjih škola (17,5%) i studentima za mjesečne karte
300,00 kn za šk.god. 2020/2021.; 400,00 kn šk.god. 2021/2022.)
- umirovljenicima za uskrsnicu i božićnicu
- djeci čiji su roditelji slabijeg imovnog stanja u vrtiću i OŠ
- ljudima koji ostvaruju socijalni dodatak u podmirenju troškova
stanovanja
17. Organizirati provedbu javnih radova
18. Nastaviti provedbu Projekta „Zaželi još jednom u Petrijevcima“

19. Realizirati Projekt „Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i
sport“

FINANCIJE
1. Izraditi završno izvješće za 2020. godinu
2. Praćenje ostvarivanja proračuna za 2021. godinu
3. Praćenje financijskog stanja i poslovanja Općine prema odredbama
zakona
4. Ažuriranje naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa,
te ostalih dužnika prema Izvješću o ostvarenju proračuna za 2020.
godinu
5. Izraditi proračun za 2022. godinu
Osigurati sve potrebne uvjete za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Petrijevci, za sjednice Općinskog vijeća, povjerenstava i odbora.
U Petrijevcima, 04.01.2021. god.

Načelnik:
Ivo Zelić, dipl.ing.,v.r.

