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1. Predgovor 

Poštovani, 

Provedbeni program Općine Petrijevci za razdoblje do 2025. godine izrađen je u skladu sa Zakonom o 

strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske i predstavlja kratkoročni akt strateškog 

planiranja Općine koji osigurava provedbu posebnih ciljeva iz Plana razvoja Osječko – baranjske županije 

i ostalih strateško – planskih dokumenata višeg reda te poveznicu s proračunom Općine. Čelnici jedinica 

lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj sukladno tom Zakonu imaju obavezu donošenja 

provedbenog programa po stupanju na dužnost nakon svakih provedenih lokalnih izbora.   

Općina Petrijevci je 30. studenog 2021. godine donijela Odluku o pokretanju postupka izrade 

Provedbenog programa Općine Petrijevci za razdoblje 2021 – 2025 čime je pokrenut proces izrade 

Provedbenog programa Općine za razdoblje aktualnog mandata na funkciji općinskog načelnika i 

aktualnog saziva općinskog vijeća. Uz mene koji sam lokalni koordinator izrade imenovani su Dalibor 

Bošnjaković, viši stručni suradnik za financije i proračun i Renata Pilgermayer, stručni suradnik za 

komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju. Kao stručna podrška u svrhu 

metodološki ispravne i stručne izrade dokumenta angažirana je konzultantska tvrtka Vallis poslovno 

savjetovanje koja, uz mene, upravlja svim aktivnostima izrade Provedbenog programa i njegovih priloga 

te se brine da je dokument izrađen u skladu sa relevantnim strateško - zakonodavnim okvirom i  svim 

pravilnicima i uputama koji se odnose na Provedbene planove JLS-a.      

✓ Proces izrade dokumenta obuhvatio je sljedeće ključne faze: 

✓ utvrđivanje relevantnog strateškog i zakonodavnog okvira 

✓ opis okruženja i kratkoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala 

✓ definiranje vizije i misije Općine Petrijevci 

✓ definiranje ciljeva, prioriteta, mjera i projekata 

✓ odabir strateških ciljeva i odgovarajućih posebnih ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog 

planiranja   

✓ izrada terminskog plana provedbe mjera, aktivnosti i projekata za provedbu posebnih ciljeva 

✓ definiranje ključnih pokazatelja ishoda i pokazatelja rezultata s ciljnim vrijednostima 

✓ izrada financijskog plana za provedbu mjera, aktivnosti i projekata 

Budući da je Provedbeni program izravno vezan za godišnje proračune Općine, ažuriranja, izmjene i 

dopune ovog dokumenta biti će potrebno raditi po usvajanju općinskog proračuna za svaku iduću godinu 

tijekom trajanja mandata, ali i u slučajevima da Općina vrši rebalanse proračuna tijekom jedne 

proračunske godine. Također, Općina Petrijevci ima obvezu izvještavanja o provedbi Provedbenog 

programa dva puta godišnje (polugodišnje i godišnje), stoga je ovo i dokument koji će osigurati 

kontinuitet sustavnog pristupa planiranju lokalnog razvoja i izvještavanja o izvršenosti prioriteta i mjera 

koje Općina Petrijevci provodi u okviru svog djelokruga, a koji su definirani ovim Provedbenim 

programom. 

Ivo Zelić dipl. ing., načelnik Općine Petrijevci 



 

Zakonodavni okvir 

Izrada Provedbenog programa, odnosno metodologija njegove izrade i praćenja njegovog izvršenja, 

propisana je kroz nekoliko zakona, uredbi, pravilnika u uputa. Metodologija i koraci u izradi ovoga 

Provedbenog programa u potpunosti su u skladu sa sljedećim dokumentima:  

• Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne 

novine broj 123/2017) uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje 

javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i 

učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje 

sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela, stoga je i najrelevantniji 

pravni akt koji se odnosi na izradu provedbenih programa JLS-a. 

• Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja 

za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 89/2018) donesena 

je od strane Vlade RH temeljem članka 15. stavka 2. upravo Zakona o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, a njome se propisuju obvezni sadržaj te 

postupci izrade, izvještavanja, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog 

značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

• Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja 

od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(Narodne novine broj 6/2019) donesen je od strane ministrice regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije, a na temelju članka 15. stavka 3. i članka 51. stavka 2. Zakona o sustavu 

strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/17). 

Pravilnik propisuje rokove i postupke praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

• Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja (Narodne novine broj 66/2019) ministrica 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijela je temeljem članka 48., stavka 4. i članka 

51.,vka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

(Narodne novine broj 123/17), a njime se propisuju načela, kriteriji i standardi provedbe postupka 

vrednovanja akata strateškog planiranja propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

 

 

 



❖ Strateški okvir 

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske1, Provedbeni 

program Općine Petrijevci za mandatno razdoblje 2021 - 2025 uvjetovan je strateškim okvirom sljedećih 

hijerarhijski viših strateških akata: 

➢ Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine i 

➢ Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. 

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine krovni je dokument i 

sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u 

svim važnim pitanjima za Hrvatsku, koja time prvi put od stjecanja neovisnosti, dobiva okvir za razvoj u 

narednom desetljeću. Dokument se temelji na konkurentskim gospodarskim potencijalima Hrvatske te 

na prepoznatim razvojnim izazovima na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini. Elemente 

strateškog okvira čine vizija Hrvatske u 2030. godini, razvojni smjerovi i strateški ciljevi. Ova strategija 

usklađena je s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.: 

o Pametnija Europa (Smarter Europe), 

o Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe), 

o Povezanija Europa (More connected Europe), 

o Socijalnija Europa (More social Europe) i 

o Europa bliža građanima (Europe closer to citizens) 

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine temeljni je srednjoročni 

akt strateškog planiranja od značaja za Osječko-baranjsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za 

provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija. Plan razvoja 

OBŽ-a je u izradi, odnosno nije usvojen i objavljen do usvajanja ovoga dokumenta, stoga će po njegovu 

usvajanju (očekivano u siječnju 2022.) biti nužno revidirati i uskladiti Provedbeni plan Općine Petrijevci 

sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. 

IZMJENA I DOPUNA, lipanj 2022.

Dio odlomka u ovom poglavlju mijenja se i dopunjuje na sljedeći način: 

Sljedeći tekst se briše: 

Plan razvoja OBŽ-a je u izradi, odnosno nije usvojen i objavljen do usvajanja ovoga dokumenta, stoga 

će po njegovu usvajanju biti nužno revidirati i uskladiti Provedbeni plan Općine Petrijevci, sukladno 

Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 

123/2017).

 
1 Narodne novine br. 123/17 



…i  zamjenjuje se sljedećim tekstom: 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na svojoj 8. sjednici dana 10. ožujka 2022. godine 

Zaključak o donošenju Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Obzirom 

da su jedinice lokalne samouprave obvezne uskladiti svoje kratkoročne akte (u ovom slučaju provedbeni 

program) strateškog planiranja s usvojenim Planom razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 

2027. godine,  ovom izmjenom i dopunom Općina Petrijevci izvršava obvezu usklađenja općinskog 

Provedbenog programa s posebnim ciljevima iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. 

godine.



  

2. Uvod 

Ustroj Općine Petrijevci 
 

• Tijela Općine 

Tijela Općine su Općinsko vijeće, općinski načelnik i općinska uprava, odnosno jedinstveni 

upravni odjel. 

o Načelnik 

Općinski načelnik je od 1993. godine Ivo Zelić, dipl. ing., izvršno je tijelo i zastupa jedinicu 

lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih 

akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim 

prihodima i rashodima. Općinski načelnik ima zamjenika. 

o Općinsko vijeće 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana koji se na temelju općeg i jednakog biračkog 

prava  biraju neposredno - tajnim glasovanjem. Članovi vijeća biraju se na četiri godine, 

nemaju obvezujući mandat i ne mogu biti opozvani, a njihova je dužnost počasna. Općinsko 

vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća uređuje se 

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. Općinsko vijeće čini trinaest vijećnika. 

U mandatu 2021 -2025  Općinsko vijeće čine sljedeći vijećnici: 

1. Anto Aničić – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

2. Snježana Jung – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

3. Josip Koški – Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 

4. Mario Koški – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

5. Šimica Koški – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

6. Josip Kuštro – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

7. Ivana Zeko – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

8. Martina Stanković – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

9. Jasna Stojaković – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

10. Tomislav Šalavardić – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

11. Antonija Orlić Domanovac - Kandidacijska lista Grupe birača 
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12. Mario Raič – Kandidacijska lista Grupe birača 

13. Ivan Vrbanić – Kandidacijska lista Grupe birača 

 

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća. 

Stalna radna tijela Vijeća su: 

➢ Mandatno povjerenstvo 

➢ Odbor za izbor i imenovanja 

➢ Odbor za statutarno pravna pitanja 

➢ Odbor za financije, proračun i gospodarstvo 

➢ Povjerenstvo za predstavke, pritužbe i zaštitu potrošača 

➢ Povjerenstvo za provedbu natječaja 

➢ Povjerenstvo za poljoprivredu  

➢ Povjerenstvo za društvene djelatnosti i socijalnu skrb 

➢ Povjerenstvo za prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, promet i 

zaštitu okoliša 

➢ Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 

 

• Općinska uprava – Jedinstveni upravni odjel 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i povjerenih poslova državne 

uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine kojim upravlja pročelnik kojeg na temelju 

javnog natječaja imenuje općinski načelnik. 

U radu općinske uprave – jedinstvenog upravnog odjela sudjeluju zaposlenici:  

o Zvonko Kajunić, pročelnik 

o Renata Pilgermayer – stručni suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, 

razvoj te promet i ekologiju 

o Dalibor Bošnjaković - viši stručni suradnik za financije i računovodstvo 

o Ana Egredžija – administrativna tajnica, blagajnica 

o Lidija Čehić – komunalni redar i poljar 
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• Pravne osobe kojima je Općina Petrijevci osnivač 

 

➢ DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo 

➢ Urbanizam d.o.o. 

➢ Hrvatski radio Valpovština 

 

• Pripadnost Lokalnoj akcijskoj grupi 

Lokalna akcijska grupa “Karašica” osnovana u prosincu 2009. godine i rezultat je projekta 

«Inicijativa za ruralni razvoj» Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS) iz Osijeka. 

LAG Karašica obuhvaća područje 15 jedinica lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj 

županiji i to: gradove; Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općine; Bizovac, Donja 

Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, 

Podravska Moslavina i Viljevo. Općina Petrijvci jedan je osnivača LAG-a koji i djeluje u 

prostorijama Općine. 

 

3. PROFIL OPĆINE S NAZNAČENIM RAZVOJNIM 
POTREBAMA  

Geografski položaj i prirodna obilježja 

Općina Petrijevci se nalazi na istoku Hrvatske, u središnjem sjevernom dijelu Osječko-

baranjske županije. Petrijevci su smješteni na terasi rijeke Drave i na prostoru aluvijalne ravni 

koja se proteže u blagoj depresiji ispunjenoj holocenskim nanosima Karašice i Vučice. 

Naplavnu ravan dravske terase i aluvijalnu ravan prekrili su nanosi lesa ili prapora ispod kojih 

se nalaze naslage muljevite gline, pijeska i šljunka. Petrijevci pripadaju među najstarija naselja 

istočne Slavonije. Od Valpova su Petrijevci udaljeni 10,6 kilometara, a od Osijeka 14 

kilometara. Na zapadu graniči s gradom Valpovom, dok su joj na jugu i jugoistoku granice 

općine Jagodnjak i Darda. 

Područje Općine Petrijevci nalazi se na geoprometnom položaju koji karakterizira važan 

cestovni pravac koji od Osijeka vodi prema zapadu prema Virovitici, kao i položaj Općine 

Petrijevci na rijeci Dravi.  

Općinu Petrijevci čine dva naselja: Petrijevci i Satnica. Općina Petrijevci zauzima 1,3 % 

površine Osječko-baranjske županije, jer površina Općine Petrijevci iznosi 55,6 km2. Od toga 

Petrijevci zauzimaju 28 km2, a Satnica 27,6 km2. Gustoća naseljenosti je 55,1 stanovnik na 

km2. 
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Na potezu od Osijeka do Donjeg Miholjca rijeka Drava klasificirana je kao plovni put nižeg reda 

te su na području Općine planirana tri pristaništa.  

Slika: Karta općine Petrijevci 

 

Općina Petrijevci nalazi se u pojasu umjerene kontinentalne klime s mnogim različitostima 

tijekom godine. Prosječna temperatura zraka iznosi 11°C. Najtopliji mjesec je srpanj, a 

najhladniji je siječanj. Prosječna godišnja količina oborina se kreće oko 685,7 mm. U toplom 

dijelu godine su dominantni sjeverozapadni vjetrovi, dok u hladnijem dijelu godine vjetrovi su 

pretežito jugoistočnog smjera. Prosječna jačina vjetrova je između 1 do 2 bofora. 

 

• Zaštićena područja 

Dio područja općine uz rijeku Dravu nalazi se unutar granica obuhvata Regionalnog parka 

Mura – Drava (Broj registra 466, proglašen 26.2.2011.), ukupne površine 87.448 ha (na 

području Općine Petrijevci i zauzima površinu od 1.467,11 ha). U Regionalnom parku 

dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje korisnika prostora kojima se upravlja i 

gospodari u skladu s posebnim propisima.  

Općina Petrijevci se nalazi i unutar područja nacionalne ekološke mreže navedenih u tablici: 

 

Izvor: www.bioportal.he/gis/  

http://www.bioportal.he/gis/
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Stanovništvo  

Prostor Općine Petrijevci prema zadnjem objavljenom popisu stanovništva iz 2011. godine u 

dva naselja naseljava ukupno 2.870 žitelja, od čega u Petrijevcima obitava 2.299, a u Satnici 

571 osoba. Procjene DZS-a prate trend smanjenja, te se pretpostavlja da će krivulja kroz 

godine nastaviti padati, kako je i prikazano u donjoj tablici.  

 

Tablica: Procjena broja stanovnika u Općini po godinama; Izvor: DZS, 2021 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UKUPNO 2.842 2.848 2.853 2.828 2.793 2.759 2.659 2.649 2.606 

Muškarci 1.414 1.415 1.417 1.399 1.390 1.375 1.319 1.319 1.313 

Žene 1.428 1.433 1.436 1.429 1.403 1.384 1.340 1.330 1.293 

 

U nacionalnoj strukturi prevladavaju Hrvati s 97,39 posto, dok su Mađari, Romi, Srbi i ostali 

zastupljeni ispod jedan posto svaki i zajedno tvore bazen od 2,61 posto stanovnika pripadnika 

nacionalnih manjina. 

Shodno tome i vjerska je pripadnost dosta slična, te podaci kažu da je 2011. zabilježeno 95,75 

posto katolika, 1,22 posto su se izjasnili kao pravoslavci, dok se u preostalih 3,03 posto nalaze 

ostali. 

Najveći udio stanovništva Općine starijih od 15 godina ima završenu srednju školu, njih čak 

1.339, 611 osoba je završilo osnovnu školu, dok je 176 osoba s diplomom visokog stupnja 

obrazovanja.  
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Odgoj i obrazovanje 

Na području Općine usluge predškolskog odgoja i obrazovanja pruža Dječji vrtić Maslačak 

Belišće, Područni vrtić Petrijevci, čiji osnivač je Grad Belišće. Područni vrtić Petrijevci pohađa 

42 djece s područja Općine, a podijeljeni u dvije mješovite vrtićke skupine.  Općina svake 

godine sufinancira rad vrtića. Obzirom da je vrtić maksimalno popunjen, postoji velika potreba 

za proširenjem. Općina ima izrađenu projektno – tehničku dokumentaciju u svrhu proširenja 

kapaciteta vrtića, stoga se u aktualnom mandatu očekuje realizacija tog projekta. 

Osnovna škola Petrijevci je domicilna škola u Općini koja ima jednu područnu školu koja 

se nalazi u drugom općinskom naselju Satnica. U školskoj godini 2021/2022 nastavu pohađa 

ukupno 167 učenika raspoređenih u 13 razrednih odjeljenja od čega je u matičnoj školi 153 

školarca, a u Satnici 14. U školi je zaposleno 34 djelatnika, od čega ih je 9 pomoćno-tehničko 

osoblje, 22 učitelja, pedagog, knjižničarka i ravnatelj škole. Nastava se odvija u petodnevnom 

tjednu u dvije smjene. Učenicima osnovne škole čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja 

Općina podmiruje trošak školske kuhinje i završne ekskurzije. Osnivač škole je Osječko – 

baranjska županija. 

Gospodarstvo  

Gospodarske djelatnosti na području Općine Petrijevci su poljoprivreda, prerađivačka 

industrija, trgovina, graditeljstvo i turizam. 

Područje Općine Petrijevci, prema podatcima baze obrtnog registra, ima registrirana 32 

aktivna obrta, od čega je 28 smješteno u naselju Petrijevci dok su 4 obrta u Satnici. Najveći 

broj obrta, njih deset je iz područja građevine i povezanih djelatnosti, pet obrta je iz sektora 

prijevoza te pet iz ugostiteljstva. Informacijske i slične usluge pružaju tri obrta, dok su dva 

obrta iz sektora poljoprivrede.  

Sveukupno je na području  Općine Petrijevci registrirano i u radu 40 poslovnih subjekata koji 

su obveznici poreza na dobit (trgovačka društva, zadruge i ostali). Najveći broj, njih čak 35, 

se nalazi u administrativnom sjedištu Općine, u naselju Petrijevci, dok je u Satnici prisutno 5 

tvrtki. Gledajući klasifikaciju po veličini, prema podatcima Registra godišnjih financijskih 

izvještaja (FINA), 36 tvrtki je u domeni mikro, a 4 su mali poduzetnici. Od ukupnog broja 

registriranih malih subjekata, tri tvrtke imaju sjedište u Petrijevcima (Agrimatco d.o.o.; GMK 

d.o.o.; Sanitacija Osijek d.d.), a jedno u Satnici (Ocassio d.o.o.).   

  



 

6 
 

❖ Gospodarska zona  

Gospodarska zona locirana je neposredno uz samo naselje Petrijevci, sjeverozapadno, 

između rijeke Karašice i državne ceste D-34, a osnovana je još 1996. godine. 

o Gospodarska zona Petrijevci  - jug. Površina zone je 14,6 ha, a sadrži ukupno 35 

parcela. Zona u velikom dijelu (12,2 ha) obuhvaća područje koje pripada tvrtki PPK 

''Valpovo'' iz Valpova, koja se bavi ratarskom proizvodnjom na području Općine 

Petrijevci. S obzirom da je zona opremljena i u drugom dijelu, predviđeno proširenje 

ove zone za 2,3 ha na područje istočno od LC 44055. Infrastruktura Zone 

podrazumijeva 467 m asfaltne ceste, 744 m vodovodne mreže i 708 m plinske mreže, 

električnu energiju, telekomunikacije, odvodnju oborinskih voda, stoga je trenutno 

opremljeno ukupno 30 parcela.  Poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u zoni su 

Atalia d.o.o., Stroping d.o.o., Belprom d.o.o., GMK d.o.o., Solium d.o.o. i AM AGRO 

d.o.o. 

o Gospodarska zona Petrijevci - zapad smještena je na sjeverozapadnom dijelu naselja 

Petrijevci, unutar građevinskog područja naselja Petrijevci, neposredno uz državnu 

cestu D34). Planirana površina zone je 4,2 ha, a trenutno je u korištenju oko 3,0 ha 

 

❖ Poljoprivreda 

Oko 65% površine Općine Petrijevci otpada na poljoprivredne površine. Prema Upisniku 

poljoprivrednih gospodarstava na dan 31.12.2020. na području Općine Petrijevci registrirano 

je ukupno 140 poljoprivrednih gospodarstva, od čega ih je 99 locirano u Petrijevcima, dok ih 

je 41 u Satnici. Ukupno 114 PG-a ma pravni oblik obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, dok 

ostali imaju pravni oblik obrt, zadruga ili trgovačko društvo. 

Poljoprivredna ima dugu tradiciju na području Općine razvojem ratarstva, stočarstva, 

mljekarstva, povrtlarstva i vinogradarstva. Najveći dio poljoprivrednog zemljišta čine oranice i 

vrtovi, a slijede neobrađeno poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište i voćnjaci. 

❖ Prerađivačka industrija 

Tvrtka Ravlić d.o.o., mesna industrija, jedan je od najvećih proizvođača svježeg mesa i mesnih 

proizvoda u Hrvatskoj, alocirana je uz naselje Petrijevci, u sklopu Gospodarske zone Ravlić i 

ima tradiciju prerade mesa dužu od 60 godina sa trenutno više od 300 zaposlenika. U sustavu 

uslužnog tova radi i 20-ak kooperanata s područja Slavonije i Baranje. Moderna klaonica jedan 

je od najmodernijih i najreprezentativnijih klaoničkih objekata u Hrvatskoj i šire. Kapacitet 

klaoničke linije iznosi 180 svinja i 35 goveda na sat, s mogućnošću proširenja. Mesoprerada 



 

7 
 

je smještena na istoj lokaciji, a proizvodi brojne trajne i polutrajne proizvode koji su osvojili 

mnoga priznanja i nagrade za kvalitetu.  

❖ Turizam  

Općina Petrijevci prema svom položaju i prirodnim resursima ima sve preduvjete za razvoj 

turizma. Rijeke Drava, Karašica i Vučica, ribnjaci, lovište, bogato kulturno-povijesno nasljeđe, 

kao i blizina drugih naselja s razvijenim kontinentalnim turizmom, potencijal su ovoga prostora 

koji je trenutačno samo djelomično iskorišten. 

Strateški plan razvoja turizma općine Petrijevci za razdoblje od 2017. do 2027.2 definira viziju 

strateških ciljeva, prioriteta i mjera kojima se namjerava postići turistički razvoj. Strateški 

ciljevi Strateškog plana razvoja turizma općine Petrijevci obuhvaćaju sve aspekte bitne za 

lokalni razvoj te pregled željenih rezultata koji se planiraju postići konkretnim mjerama, a 

proizlaze iz vizije. 

• Manifestacije na području Općine Petrijevci 

Najvažnije manifestacije na području Općine Petrijevci: 

- Dan Općine, 17. travnja 

- Petrijevačke žetvene svečanosti 

- Gužvarijada 

- Advent u Petrijevcima i Satnici 

- Božićne priredbe u Petrijevcima i Satnici 

- Memorijalni nogometni turnir Josip Andrišić Šiško 

- Smotra a capella pjesme u Satnici 

- Bruljenje u Satnici 

- Maškare u Petrijevcima 

- proglašenje najboljih u športu. 

Zdravstvo i socijalna skrb 

U ambulanti obiteljske medicine Petrijevci provodi se djelatnost primarne zdravstvene zaštite 

i određenih oblika specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite, uključivo njegu u kući te 

patronažu. U sklopu istog Doma zdravlja djeluje i stomatološka ordinacija u Petrijevcima. U 

ambulanti djeluju timovi opća medicine (1 tim) i stomatologije (1 tim). Osnivač Doma zdravlja, 

odnosno ambulanti je Osječko – baranjska županija. 

 
2 https://www.petrijevci.hr/izbornik.php?n_id=28  

https://www.petrijevci.hr/izbornik.php?n_id=28
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Osim ambulanti, u Petrijevcima radi i jedna privatna ljekarna.  

Djelatnost socijalne skrbi organizirana je preko nadležnog Centra za socijalnu skrb Valpovo, 

koji je nadležan za područje gradova Valpova i Belišća te općina Bizovac i Petrijevci s 

pripadajućim prigradskim naseljima i selima. Na prostoru općine živi 650 osoba sa 

invaliditetom od čega je njih 174 koristi pomoć druge osobe.  

U općini djeluje Hrvatski crveni križ Valpovo, Mjesni crveni križ Petrijevci, koji organizira 

dobrovoljno davanje krvi, sakuplja hranu, odjeću i obuću.  

U Satnici djeluje privatni Dom za starije i nemoćne „Sveta Katarina“ kapaciteta 50 štićenika i 

sa 17 zaposlenih djelatnika. Centar za socijalnu skrb Valpovo ima u nadležnosti tri udomiteljske 

obitelji. 

Treba istaknuti da se na području Općine provode i projekti financirani iz Europskog socijalnog 

fonda koji osnažuju sustav socijalne skrbi na način da unaprjeđuju sustav brige za starije i 

nemoćne, što se posebno odnosi na projekte iz programa „Zaželi“. 

Civilno društvo  

Prema Registru udruga Republike Hrvatske na području Općine u radu je 30 udruga. Od tog 

broja 9 ih je iz područja sporta i rekreacije i 9 iz kulture i socijalnih i sličnih područja. Dvije 

udruge su dobrovoljna vatrogasna društva, dvije su konjogojske, jedna poljoprivrednu, udruga 

uzgajatelja ptica i Lokalnu akcijsku grupu (LAG) „Karašica“. 

Tablica: aktivne udruge na području Općine Petrijevci 

r. br. naziv i sjedište 

1. DRUŠTVO "NAŠA DJECA" Petrijevci 

2. Nogometni klub "Omladinac" Petrijevci 

3. ŠAHOVSKI KLUB "PETRIJEVCI" Petrijevci 

4. UDRUGA IZVIÐAČA "ORAO" PETRIJEVCI Petrijevci 

5. Petrijevci - ljudi i običaji Petrijevci 

6. VOKALNA SKUPINA MURSELLA  Petrijevci 

7. UDRUGA DOM SVETE KATARINE  Satnica 

8. LOVAČKO DRUŠTVO "JASTREB" Petrijevci 

9. Udruga Matice umirovljenika Petrijevci  

10. UDRUGA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA "SMUÐ"  Satnica 

11. Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci  

12. UDRUGA UZGAJATELJA PTICA PETRIJEVCI  

13. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO Petrijevci 

14. KONJOGOJSKA UDRUGA "POTKOVA"  Petrijevci 

15. UDRUGA ŽENA SATNICA  Satnica 

16. KONJOGOJSKA UDRUGA PETRIJEVCI Petrijevci 

17. NOGOMETNI KLUB SATNICA  
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18. Udruga Matice umirovljenika Satnica 

19. RUKOMETNI KLUB "PETRIJEVCI"  

20. MUŠKA PJEVAČKA SKUPINA "SATNIČANI"  Satnica 

21. ŠPORTSKO STRELJAČKO DRUŠTVO "KUNA 107 PETRIJEVCI"  Petrijevci 

22. VELIKI BRAT  Petrijevci 

23. UDRUGA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA "KARAŠICA"  Petrijevci 

24. "POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKA UDRUGA"  Petrijevci 

25. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO"NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI" Petrijevci 

26. Hrvatska udruga žena"Petrijevci" Petrijevci 

27. EKO-ETNO UDRUGA "ZLATNE RUKE"  Petrijevci 

28. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "PETRIJEVCI" Petrijevci 

29. LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "KARAŠICA" Petrijevci 

30. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica 

Izvor: Registar udruga RH, prosinac 2021. 

Na području općine nalaze se dvije katoličke crkve - u Petrijevcima i Satnici. 

Sport i rekreacija 

Na području općine Petrijevci nalaze se sljedeće sportsko-rekreacijske građevine:  

o Školska športska dvorana pri Osnovnoj školi Petrijevci, površine oko 2.000 m2 - koristi se 

za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, ali i za izvođenje športskih, kulturno-zabavnih 

i drugih manifestacija  

o rukometna igrališta - u sklopu Osnovne škole Petrijevci / sportskog parka i Područne škole 

u Satnici;  

o nogometno igralište NK Omladinac u naselju Petrijevci;  

o nogometno igralište NK Satnica u naselju Satnica;  

o rukometno igralište u Petrijevcima;  

o dječja igrališta u Petrijevcima i Satnici. 

o Biciklistička staza između Petrijevaca i Satnice – duga je 4,96 km i izgrađenja je tijekom 

2021. godine u okviru projekta financiranih iz OP Konkurentnost i kohezija, Kohezijski 

fond) 

 

Kultura i kulturna baština 

Sljedeće kulturno-umjetničke udruge djeluju  u Općini Petrijevci: 

- KUD Nikola Šubić Zrinski,  

- KUD Neven,  

- Vokalna skupina Mursella, 

- Muška pjevačka skupina Satinčani, 
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- Udruga Petrijevci-ljudi i običaji 

Udruge u kulturi nerijetko koriste domove kulture i društvene domove kojima raspolaže 

Općina, kao druge općinske resurse za svoje djelovanje, a također korisnicu su potpora za 

svoj redovni rad, programe i projekte. 

Sljedeći lokaliteti i objekti na popisu su zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture RH: 

R.br. Naziv  lokacija Vrsta Pravni status 

1 Crkva sv. Petra Apostola Petrijevci,  

Nepokretna 

 pojedinačna Zaštićeno kulturno dobro 

2 Arheološko nalazište "Karaševo 1 " Petrijevci Arheologija Preventivno zaštićeno dobro 

3 Arheološko nalazište " Popovac " Petrijevci Arheologija Preventivno zaštićeno dobro 

4 Arheološko nalazište "Starac" Petrijevci Arheologija Preventivno zaštićeno dobro 

5 Arheološko nalazište "Španice" Petrijevci Arheologija Preventivno zaštićeno dobro 

6 Arheološko nalazište "Volosavo" Petrijevci Arheologija Preventivno zaštićeno dobro 

7 Arheološko nalazište "Karaševo 2" Petrijevci Arheologija Preventivno zaštićeno dobro 

Izvor: Registar kulturnih dobara RH, prosinac 2021. 

 

Komunalna infrastruktura 

• Promet   

Duljina svih cesta na području Općine Petrijevci je oko 81,5 km, odnosno: 

- autoceste - 8,9km (10,9%), 

- državne ceste (ostale) - 13,67km (16,8%),  

- županijske ceste - 7,40km (9,0%),  

- lokalne ceste - 2,89km (3,5%),  

- nerazvrstane ceste - 48,64km (59,7%). 

Slika: Razvrstane ceste na području Općine Petrijevci 
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Izvor: Županijska uprava za ceste, 2021. 

Tablica: Razvrstane javne cesta na području općine Petrijevci 

 

Izvor: Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste 

Općinom Petrijevci, rubnim dijelom, prolaze dvije željezničke pruge:  

- regionalni promet (R202 Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj), duljine 

2,71 km  

- lokalni promet (L207 Bizovac – Belišće), duljine 1,22 km.  

Rijeka Drava u potezu od Osijeka do Donjeg Miholjca klasificirana je kao plovni put nižeg reda. 

Na području općine na rijeci Dravi ne postoje pristaništa, ali je planirana izgradnja dva sportska 

pristaništa za potrebe ribiča i ostalih mještana na Dravi, kao i na rijeci Vučici, koja nije plovna. 
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• Električna energija 

Održavanje i upravljanje pogona prijenosne elektroenergetske mreže područja Općine 

Petrijevci u nadležnosti je HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek. Na području obuhvata 

Općine Petrijevci nalaze se slijedeći objekti u funkciji prijenosa električne energije:  

- dvostruki nadzemni vod DV 2x400 kV Petrijevci - Pecs 1, Petrijevci - Pecs 2, na čelično-

rešetkastim stupovima, duljina dionice iznosi oko 5,1km,  

- nadzemni vod DV 110 kV Osijek 4 - Valpovo, na čelično-rešetkastim stupovima, duljina 

dionice iznosi oko 6,5km. 

 

• Opskrba plinom 

Područje Općine Petrijevci je u potpunosti plinificirano, a ukupna duljina izgrađenih plinovoda 

iznosi oko 33 km. Distribuciju plina na području Općine vrši tvrtka HEP-Plin d.o.o. Osijek, 

Ispostava Valpovo. 

• Vodoopskrba 

Duljina vodovodne mreže na području Općine Petrijevci iznosi 40.493 m (mjesna mreža 27.947 

m i spojni cjevovodi 12.546 m). Na sustavu javne vodoopskrbe ima ukupno 818 priključaka 

(76,23%), dok je 256 kućanstava (23,77%) priključeno na vlastiti izvor. Ukupno je na javnu 

vodovodnu mrežu priključeno 2.188 stanovnika. 

Udio potrošnje vode prema namjeni ii djelatnostima je sljedeća:  

- kućanstva 63%,  

- industrija 32 %,  

- poljoprivreda 1%,  

- javne institucije 3%,  

- ostalo 1%.  

 

• Odvodnja otpadnih voda 

Za Općinu Petrijevci od velikog je značaja realizacija Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo 

- Belišće, najvećeg infrastrukturnog projekta na širem valpovačkom i donjomiholjačkom 

području. Ukupna vrijednost projekta je 271,6 milijuna kuna, od čega su 69,80 % bespovratna 

sredstva EU, dok nacionalni dio sufinanciraju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 

Hrvatske vode te tvrtke Dvorac d.o.o. i Hidrobel d.o.o. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju 

vodovodne i kanalizacijske mreže na području gradova Valpovo i Belišće, nastavak i završetak 
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izgradnje sustava odvodnje na području općina Petrijevci, Bizovac, Koška i Marijanci, izgradnju 

uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u Belišću i Petrijevcima te izgradnje 

uređaja za pitku vodu u Belišću, kao i 15 crpnih stanica te više od 100 kilometara 

vodoopskrbne i odvodne mreže s oko 10 000 novih priključaka. Radovi u Petrijevcima su 

započeli u Kolodovorskoj ulici kako bi se izvršili i svi radovi sustava odvodnje koji imaju dodirne 

točke s obilaznicom Petrijevci, čija je izgradnja tada bila započela. Izgradnja sustava odvodnje 

u naseljima Petrijevci i Satnica planirana je do kraja 2021. godine, ali sustav neće biti aktivan 

iduće tri godine dok se ne izgradi UPOV Petrijevci. 

Odvodnja oborinskih voda na području naselja Petrijevci i Satnica vrši se otvorenim kanalima, 

koji uglavnom vode do melioracijskog kanala koji vode naselja odvodi u recipijent Vučica.  

• Gospodarenje otpadom  

Prikupljanje i odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike, baterija te glomaznog komunalnog otpada s 

područja Općine Petrijevci ugovorom je povjereno poduzeću ''Urbanizam'' d.o.o. iz Valpova. 

Organiziranim odvozom obuhvaćena su oba naselja i sva domaćinstva. 

2017. godine sa radom je započelo Reciklažno dvorište Valpovo koje koriste kućanstva i 

organizacije s područja Grada Valpova, Općina Bizovac, Koška i Petrijevci. Općina Petrijevci je 

zajedno s Gradom Valpovo i općinama Koška i Bizovac sufinancirala izgradnju reciklažnog 

dvorišta. 

4. Prioriteti 

Ovo poglavlje sadrži sažeti opis prioriteta djelovanja Općine Petrijevci tijekom mandatnog 

razdoblja do 2025. godine. 

Prioriteti Općine Petrijevci u aktualnom mandatu načelnika su: 

1. Održivo upravljanje prostorom i razvoj javne infrastrukture u skladu s 

potrebama stanovnika, 

2. Briga o potrebama stanovnika, posebno socijalno ugroženih  

3. Razvoj gospodarstva  

Definirani prioriteti djelovanja usklađeni su sa strateškim ciljevima koji su definirani u 

hijerarhijski nadređenim strateško – planskim dokumentima i aktima i jasno upućuju na 
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utvrđene razvojne potrebe i glavne razvojne potrebe i izazove čije rješavanje spada u 

djelokrug Općine.  

Provedbeni program Općine Petrijevci u skladu je sa sljedeća dva strateško – planska 

dokumenta: 

❖ Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine 

 i 

❖ Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine 

  

USKLAĐENOST PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE PETRIJEVCI S NACIONALNOM 

RAZVOJNOM STRATEGIJOM REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE 

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave, sukladno strateškom i zakonodavnom 

okviru, nužno moraju biti usklađeni s strateškim aktima višeg reda, stoga u poglavlju koje 

slijedi uz detalje o svakoj mjeri koju će provoditi Općina Petrijevci navodimo i strateški cilj iz 

Nacionalne razvojne strategije čijem ispunjenju doprinosi mjera provedbenog programa. 

Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je Nacionalnu razvojnu strategiju Republike 

Hrvatske do 2030. godine. Prema ovom najvažnijem strateško - planskom nacionalnom 

dokumentu, Republika Hrvatska će nacionalne i europske izvore financiranja u sljedećih deset 

godina usmjeriti prema poticanju konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva i društva, 

oporavku i jačanju otpornosti na krize, zelenoj i digitalnoj tranziciji te uravnoteženom 

regionalnom razvoju. Gospodarski i društveni razvoj u ravnoteži s prirodom predviđen unutar 

četiri razvojna smjera stvorit će prilike za sadašnje i buduće generacije, pri čemu će ljudi biti 

u središtu svih ulaganja. 

 Slika 6 Razvojni smjerovi definirani Nacionalnom razvojnom strategijom 
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Izvor: Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, NN 13/2021 (11.2.2021.), 

U okviru četiri razvojna smjera određeni su strateški ciljevi koji će pridonijeti ostvarenju vizije 

Hrvatske 2030.godine 

Razvojnom smjeru »Održivo gospodarstvo i društvo« pridonosit će politike usmjerene 

prema ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva: 

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske. 

Razvojnom smjeru »Jačanje otpornosti na krize« pridonosit će politike usmjerene prema 

ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva: 

5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

7. Sigurnost za stabilan razvoj. 

Razvojnom smjeru »Zelena i digitalna tranzicija« pridonosit će politike usmjerene prema 

ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva: 

8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

9. Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva 

10. Održiva mobilnost 

11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

Razvojnom smjeru »Ravnomjeran regionalni razvoj« pridonosit će politike usmjerene 

prema ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva: 

12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

13. Jačanje regionalne konkurentnosti. 

DOPUNA , lipanj 2022.: 

USKLAĐENOST S PLANOM RAZVOJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027. 

GODINE 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na svojoj 8. sjednici dana 10. ožujka 2022. 

godine Zaključak o donošenju Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine. 
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Prema članku 4. stavak 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske načelo točnosti i cjelovitosti nalaže da akti strateškog planiranja moraju 

biti usklađeni s ostalim aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine. Stoga 

je i Općina Petrijevci, kao jedinica lokalne samouprave, obvezna uskladiti svoje kratkoročne 

akte (u ovom slučaju provedbeni program) strateškog planiranja s usvojenim Planom razvoja 

Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine, na način da je nužno uskladiti 

postojeći provedbene programe sa ciljevima iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 

2027. godine, koji glase: 

Strateški cilj 1. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

Posebni cilj 1.: Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji 

Strateški cilj 2. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

Posebni cilj 2.: Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi 

Strateški cilj 3.: Obrazovani i zaposleni ljudi 

Posebni cilj 3.: Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke 

djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada 

Strateški cilj 4.: Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

Posebni cilj 4.: Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i 

kvalitetnog života građana 

Strateški cilj 5.: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

Posebni cilj 5.: Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te 

jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena 

Strateški cilj 6.: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

Posebni cilj 6.: Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete 

života s ciljem ekološke i energetske tranzicije 

Strateški cilj 7.: Održiva mobilnost 

Posebni cilj 7.: Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti 

Strateški cilj 8.: Sigurnost za stabilan razvoj 

Posebni cilj 8.: Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike 

Strateški cilj 9.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

Posebni cilj 9.: Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i 

inovativnosti gospodarstva 

Strateški cilj 10.: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

Posebni cilj 10.: Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog 

razvoja 

Strateški cilj 11.: Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske 

Posebni cilj 11.: Jačanje regionalne prepoznatljivosti pomoću brendiranja i promidžbe 

Strateški cilj 12.: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

Posebni cilj 12.: Podrška digitalnoj tranziciji društva i gospodarstva 
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Strateški cilj 13: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom 

Posebni cilj 13.: Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja 

javnom imovinom 

Strateški cilj 14.: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

Posebni cilj 14.: Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije 

Usklađenost svake mjere Provedbenog programa Općine Petrijevci s ciljevima Plana razvoja 

OBŽ naznačena je kod opisa svake pojedine mjere.  

 

5. Mjere za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim 
aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata 

Provedba mjera, aktivnosti i projekata koji su u djelokrugu rada jedinica lokalne samouprave 

daje doprinos ispunjenju ciljeva definiranih u strateškim dokumentima višeg reda na 

regionalnoj, nacionalnoj i razini Europske unije, stoga u ovom poglavlju opisujemo svrhu mjera 

koje provodi Općine Petrijevci i navodimo koje aktivnosti i projekte Općina Petrijevci 

namjerava provoditi u mandatnom razdoblju koje završava 2025. godine. Navodimo i nazive 

pokazatelja rezultata provedbe istih, što je jedna od osnova za praćenje i izvještavanje o 

napretku provedbe mjera. Financijske vrijednosti, kao i vrijednosti pokazatelja te poveznice 

na stavke proračuna Općine Petrijevci, navedeni su u Prilogu 1. Predložak za provedbeni 

program JLS, koji je podloga za praćenje i vrednovanje provedbe Provedbenog plana u iduće 

četiri godine. 

MJERA 1. Lokalna uprava i administracija 

 

Upravljanje općinskom administracijom i redovni rad izvršnog i predstavničkog tijela u 

kvalitetnim uvjetima svrha su ove mjere, koja obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte: 

• Redovno funkcioniranje općinskog vijeća i općinskog načelnika (naknade, plaće, razni 

administrativni troškovi i dr.), 

• Funkcioniranje političkih stranaka 

• Funkcioniranje Savjeta mladih 

• rashodi Jedinstvenog upravnog odjela - plaće i naknade za zaposlenike, režijski 

troškovi, nabava opreme i uređaja, troškovi popravaka i zamjena, razni administrativni 

troškovi i dr.), 

• Obilježavanje značajnih datuma i drugi protokoli, 

• Nabavka službenog vozila za potrebe Općine 
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• Otplate financijskih obveza. 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Redovni rad općinske uprave i 

administracije 

broj izdanih rješenja i odluka 

broj projekata JLS-a kojima je odobreno 

sufinanciranje 

 

DOPUNA , lipanj 2022.: 

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 13.: Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja 

javnom imovinom 

✓ Posebni cilj 14.: Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije 

 

• Potencijalni izvori financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine  

✓ Nacionalni izvori  - javni pozivi ministarstava RH 

MJERA 2. Razvoj gospodarstva  

Općina Petrijevci svake godine ulaže značajna proračunska sredstva u razvoj poduzetništva i 

stvaranje pozitivne poduzetničke klime na svom području, stoga je za aktualno mandatno 

razdoblje planirana provedba niza redovnih aktivnosti i programa poticanja poduzetnika, kao 

i određenih projekata razvoja javne poduzetničke infrastrukture. 

Od projekata koji se odnose na javnu gospodarskomu infrastrukturu, izdvaja se ulaganje u 

Poduzetničku zonu planirano u 2022. godinu u iznosu od 300.000,00 kn. 

Proračun za 2022. godinu, kao i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu predviđaju 

sredstva za sljedeće namjene: 

- Izrada Programa za zaštitu od divljači 

- Subvencije za razvoja turizma (50.000,00 kn svake godine) 

- Subvencioniranje stambenih kredita u funkciji poticanja gospodarstva 

Općina temeljem „Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području općine Petrijevci 

za razdoblje od 2022. do 2024. godine“  predviđa i sljedeće potpore: 

- Potpora mladim poljoprivrednicima 

- Potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda 

- Potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda 
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- Potpora za manifestacije 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Razvoj i unaprjeđenje gospodarske zone Broj poslovnih subjekata korisnika 

infrastrukture u gospodarskoj zoni 

3. provedba programa potpora za MSP-e Broj MSP-a korisnika potpora 

3. subvencioniranje stambenih kredita Broj korisnika subvencije 

 

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 9.: Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i 

inovativnosti gospodarstva 

✓ Posebni cilj 10.: Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog 

razvoja 

✓ Posebni cilj 13.: Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja 

javnom imovinom 

 

• Potencijalni Izvori financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci 

✓ Nacionalni izvori  - državni proračun (javni pozivi ministarstava RH) 

✓ Europski strukturni investicijski fondovi  - Operativni program Konkurentnost i 

kohezija i dr. 

MJERA 3. Civilno društvo  

 

Svrha mjere je razvoj civilnog društva na lokalnoj razini u skladu sa posebnostima i potrebama 

društva. Općina Petrijevci svake uobičajeno objavljuje javne pozive za udruge koje u opisu 

svoje djelatnosti imaju registriranu aktivnost iz područja sporta, kulture, razvoja civilnog 

društva te socijalnih djelatnosti. 

Općina Petrijevci putem dodjela potpora provedbom javnog poziva financira: 

− Javne potpore u kulturi, 

− Javne potpore u sportu, i 

− Javne potpore humanitarnim udrugama (Hrvatski crveni križ Valpovo) 

Također, proračun predviđa i tekuće donacije za djelatnost udruga sudionika i stradalnika 

Domovinskog rata, kao i za djelatnost udruga iz područja humanitarne i zdravstvene skrbi 
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Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Provedba programa financiranja udruga Broj dodijeljenih potpora 

 

Općina podupire djelovanje udruga i tako što im na korištenje ustupa građevine, prostorije i 

opremu kojima Općina raspolaže kako bi imale primjerene uvjete za svoj redovni rad i 

provođenje programa i projekata, stoga se i ove godine planiraju proračunska sredstva za 

unaprjeđenje javne infrastrukture koju koriste udruge (društveni domovi, domovi kulture, 

sportski objekti itd.). Te aktivnosti i projekti obuhvaćeni su drugim mjerama, obzirom da 

namjena takvih objekata šira, odnosno objekti su to koje ne koriste isključivo udruge, nego 

su dostupni svim mještanima. 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Potpore za projekte, programe i manifestacije 

koje provode OCD-i 

Broj aktivnih udruga na području JLS 

Broj udruga korisnika potpora 

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 4.: Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i 

kvalitetnog života građana 

 

• Izvori financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci, 

✓ Europski socijalni fond 

✓ Ministarstva  RH, Ured za udruge itd. 

MJERA 4. Sport i rekreacija 

 

Svrha mjere je stvaranje kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom i rekreacijom na području 

Općine Petrijevci razvojem i održavanje javne sportsko – rekreacijske infrastrukture 

namijenjene amaterskim sportskim udrugama i pojedincima rekreativcima. Mjera se odnosi na 

razvoj i održavanje sportsko – rekreacijske infrastrukture, kao i na tekuće donacije sportskim 

udrugama. 

U razdoblju do 2025. godine Općina namjerava provesti sljedeće aktivnosti i projekte u okviru 

ove mjere: 

- Tekuće donacije udrugama u sportu (ukupno 378.200,00 kn godišnje) 

- Održavanje igrališta i rekonstrukcija zgrade NK "Omladinac" (dogradnja zgrade) 
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- Kapitalni projekt - Izgradnja košarkaškog i teniskog igrališta s vanjskim fitnesom u 

Petrijevcima 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Potpore i donacije sportskim udrugama   Broj aktivnih sportskih klubova 

2. Izgradnja/rekonstrukcija sportskih objekata Broj novih / unaprjeđenih sportskih objekata 

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 4.: Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i 

kvalitetnog života građana 

 

• Izvori financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci, 

✓ Europski fond za regionalni razvoj 

✓ Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 

 

MJERA 5. Razvoj prometne infrastrukture 

 

Svrha provedbe mjere je razvoj i održavanje primjerene prometne infrastrukture namijenjene 

cestovnim vozilima, pješacima i biciklistima na području Općine Petrijevci. Općina je u okviru 

svoga djelokruga odgovorna je za održavanje svih prometnica koje se nalaze na području 

općine,  osim za županijske i državne ceste, za koje su nadležni Uprava za ceste Osječko-

baranjske županije te Hrvatske ceste, stoga općinski proračun svake godine predviđa sredstva 

za tekuće održavanje i sanacije pješačkih i biciklističkih staza, parkirališta te cesta, kao i 

otresnica, kao i za izgradnju i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta.  

Od kapitalnih projekata, Općina do 2025. godine planira provesti sljedeće: 

- Izgradnja spojne ceste između ulica S. Radića i A. M. Reljkovića u Petrijevcima s 

pješačkom stazom i javnom rasvjetom 

Aktivnost tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (150.000,00 kn godišnje) uobičajeno se 

planira proračunom, kao i aktivnosti održavanje prometnih površina, ulica, trgova, nogostupa 

i prometne signalizacije 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 
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1. Tekuće održavanje i sanacije  Km održavanih prometnih površina 

2. Izgradnja nogostupa Km novih nogostupa 

3. Izgradnja prometnica Km novih prometnica  

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 7.: Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti 

✓ Posebni cilj 6.: Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete 

života s ciljem ekološke i energetske tranzicije 

 

• Potencijalni izvori financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci, 

✓ Europski fond za regionalni razvoj 

✓ Program ruralnog razvoja za RH za razdoblje 2021 – 2025 

✓ Natječaji ministarstava RH 

MJERA 6. Protupožarna i civilna zaštita 

 

Općina Petrijevci, u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), planira 

proračunska sredstva u cilju ispunjavanja osnovne funkcije i zadaće sustava zaštite i 

spašavanja  - prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za 

reagiranje, djelovanje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te poduzimanje 

potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi normalizacije života na području na 

kojem je događaj nastao.  

Općina sufinanciran rad vatrogastva, civilne zaštite i HGSS-a na svom području. 

Na području Općine Petrijevci djeluje Vatrogasna zajednica grada Valpovo i općine Petrijevci i 

dva dobrovoljna vatrogasna društva – DVD Petrijevci i DVD Satnica. Obzirom da su u 

posljednjih nekoliko godina obnavljani objekti DVD-a, za ovo mandatno razdoblje planirana su 

izdvajanja iz proračun samo za financiranje redovnog rada i nabavu opreme. 

Općina Petrijevci također sufinancira rad civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja. 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Sufinanciranje rada DVD-a na području 

Općine Petrijevci 

Broj DVD-a koji aktivno djeluju na 

području JLS-a 

Broj članova DVD-a 
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2. Sufinanciranje rada civilne zaštite i HGSS-a Ukupan broj pripadnika sustava civilne 

zaštite na području JLS 

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 8.: Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike 

✓ Posebni cilj 4.: Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i 

kvalitetnog života građana 

 

• Izvor financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci, 

✓ Europski socijalni fond 

✓ Natječaji ministarstava RH 

 

MJERA 7. Odgoj i obrazovanje  

 

Svrha provedbe mjere je osiguravanje kvalitetnih i primjerenih uvjeta za predškolski odgoj i 

obrazovanje djece s područja Općine Petrijveci kroz ulaganja u odgojno – obrazovnu 

infrastrukturu te kroz subvencioniranje troškova školovanja za učenike i studente u cilju 

poboljšanja njihovog standarda. 

Proračun Općine Petrijevci sadrži stavke  za sljedeće aktivnosti: 

- Financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića  "Maslačak" (625.000,00 kn svake 

godine), 

- Sufinanciranje troškova Osnovnoj školi Petrijevci- dvorane i van školskih aktivnosti 

(60.000,00 kn svake godine), 

- Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (150.000,00 kn godišnje), 

- Pomoć za podmirenje troškova školske kuhinje (50.000,00 kn godišnje), 

- sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (90.000,00 kn godišnje) 

- kapitalne potpore Osnovnoj školi Petrijevci 

Od projekata, planirana je rekonstrukcija potkrovlja zgrade DV Maslačak Petrijevci i 

opremanje (planirano je 3.080.000,00 kn za 2022. godinu) 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 
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1. Redovni rad dječjeg vrtića Broj djece u sustavu odgoja i predškolskog 

obrazovanja 

2. Subvencioniranje troškova srednjoškolaca Broj srednjoškolaca primatelja subvencije 

3. Subvencioniranje troškova studentima Broj studenata primatelja subvencije 

3. Potpore rada osnovnim školama Broj učenika 

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 1.: Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji 

✓ Posebni cilj 3.: Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke 

djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada 

✓ Posebni cilj 13.: Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja 

javnom imovinom 

 

• Izvor financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci, 

✓ Natječaji ministarstava RH 

✓ Europski socijalni fond 

MJERA 8. Socijalna skrb i pronatalitetna politika 

 

Općina provodi nekoliko aktivnosti i projekata u svrhu poboljšanja statusa socijalno ugroženog 

stanovništva koje ima prebivalište na području Općine, i to kroz sljedeće aktivnosti i programe: 

- Pomoć građanima i kućanstvima za ogrjev (50.000,00 kn godišnje), 

- Jednokratna pomoć obiteljima i kućanstvima (20.000,00 kn godišnje) 

- Jednokratna pomoć umirovljenicima (110.000,00 kn godišnje) 

- Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (70.000,00 kn godišnje), 

- Jednokratna pomoć  za novorođenu djecu (170.000,00 kn godišnje). 

Projekt "Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i sport " sufinanciran je iz Europskog 

socijalnog fonda, a cilj mu je razviti novu socijalnu uslugu, poboljšati socijalne, kognitivne i 

kreativne vještine najmanje 100 osoba starijih od 54 godine s područja općina Petrijevci, 

Punitovci, Koška i Bizovac. Projekt je u tijeku, a završava u 2022. godini, stoga općinski 

proračun planira i sredstva potrebna za završetak projekta, koji je 100% financiran iz ESF-a. 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Jednokratne potpore socijalno ugroženom 

stanovništvu 

Broj korisnika jednokratnih potpora 
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2. Potpore za novorođenu djecu Broj novorođene djece 

2. Projekt „Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i 

sport“ 

Broj pripadnika ciljne skupine 

uključenih u projektne aktivnosti  

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 2.: Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi 

 

• Izvor financiranja mjere:  

✓ Proračun Petrijevci, 

✓ Europski socijalni fond 

✓ Natječaji ministarstava RH 

 

MJERA 9. Razvoj komunalne infrastrukture  

 

Svrha provedbe ove mjere je osiguravanje kvalitetnih komunalnih usluga svom stanovništvu 

u oba naselja u skladu sa suvremenim tehničkim i ekološkim  standardima, što podrazumijeva 

električnu energiju, vodoopskrbu, kanalizaciju, opskrbu plinom, internet i telekomunikacije, 

pogrebne usluge i druge. Općina provodi aktivnosti i projekte sukladno svom zakonskom 

djelokrugu, a najvišu odgovornost za realizaciju u pravilu imaju druga javno-pravna tijela 

(županija, HT, Dvorac d.o.o., i drugi). 

- PROJEKT: Izgradnja javne rasvjete i parkirališta u ulici Republike u Petrijevcima (D34) 

(600.000,00 u 2022. g.) 

- PROJEKT: Izgradnja javne rasvjete u  Petrijevcima (projektna dokumentacija) 

- PROJEKT: Dodatna ulaganja u vodovodna i plinovodna mreža 

- PROJEKT: Izgradnja kanalizacije - sustava odvodnje (priključci) 

- PROJEKT: Kapitalne pomoći Dvorcu d.o.o. za praćenje projekta vodoopskrbe i 

odvodnje Valpovo-Belišće 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Razvoj sustava javne rasvjete Broj novih rasvjetnih tijela 

2. Razvoj sustava odvodnje Broj novih priključaka na sustav 

3. Razvoj plinofikacijskog sustava Broj novih priključaka na sustav 

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  



 

26 
 

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 5.: Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te 

jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena 

✓ Posebni cilj 6.: Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete 

života s ciljem ekološke i energetske tranzicije 

 

• Potencijalni izvori financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci, 

✓ Europski fond za regionalni razvoj 

✓ Program ruralnog razvoja za RH  

 

MJERA 10. Uređenje naselja i stanovanje  

 

Svrha mjere je osiguravanje kvalitetnih uvjeta za život svih stanovnika na cjelokupnom 

području Općine Petrijevci održavanjem i unaprjeđenjem javne infrastrukture koja obuhvaća 

stambene i poslovne zgrade kojima raspolaže Općina, raznu javnu društvenu infrastrukturu 

(društveni domovi, domovi kulture i slično),  dječja igrališta, zelene i druge javne površine. 

Pod redovne aktivnosti koje se uobičajeno financiraju općinskim proračunom spadaju sljedeće: 

- PROJEKT: Nabavka komunalne opreme, 

- Redovne djelatnosti na održavanju, zaštiti i unapređenju prostora i komunalne 

infrastrukture (90.000,00 kn godišnje), 

- uklanjanje otpada i pasa lutalica, zaštita životinja i dr. (90.000,00 kn godišnje), 

- troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (150.000,00 kn godišnje), 

- Održavanje oborinskih kanala (50.000,00 kn godišnje), 

- Održavanje javnih zelenih površina u Općini - košenje, čišćenje i dr. (200.000,00 kn 

godišnje) 

- Troškovi javne rasvjete (140.000,00 i 50.000,00 kn godišnje), 

- Održavanje objekata na grobljima (20.000,00 kn godišnje), 

- Režijski i slični opći troškovi vezani uz upravljanje stambenim objektima u vlasništvu 

Općine, 

- Održavanje nekretnine spremišta u ul. P. Preradovića u Petrijevcima   - ograda i fasada 

(10.000,00 kn godišnje), 

- Održavanje zgrade "Volosavo" i okoliša  (10.000,00 kn godišnje), 

- Održavanje zgrade NK "Satnica" i igrališta (20.000,00 kn godišnje), 
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- Održavanje igrališta i rekonstrukcija zgrade NK "Omladinac" - dogradnja zgrade, 

- Održavanje doma u Satnici, 

- Održavanje ljetne pozornice, 

- Održavanje i rekonstrukcija  stare škole u Petrijevcima (uređenje podrumskih prostorija 

i drugo), 

- Održavanje  zgrade Općine, 

- Javni radovi 

 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Unaprjeđenje i održavanje javnih objekata 

(društveni domovi, domovi kulture, sportski 

objekti) 

Broj javnih objekata u funkciji i na 

raspolaganju lokalnoj zajednici 

2. Uređenje i održavanje parkova i zelenih 

površina 

M2 parkova i zelenih površina na području 

JLS 

 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 6.: Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete 

života s ciljem ekološke i energetske tranzicije, 

✓ Posebni cilj 13.: Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja 

javnom imovinom 

• Izvori financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci, 

✓ Europski fond za regionalni razvoj 

✓ Program ruralnog razvoja za RH za razdoblje 2023 – 2027 

MJERA 11. Kultura i religija 

Svrha mjere je aktivno sudjelovanje u kreiranju aktivnosti iz područja kulture i provedbi 

ulaganja u materijalnu imovinu te kulturna događanja na području Općine Petrijevci. 

Općina Petrijevci financira sljedeće manifestacije: 

- Manifestacija „Gužvarijada u Petrijevcima“ (12.000,00 kn godišnje), 

- Smotra A capella pjesme u Satnici (11.000,00 kn godišnje), 

- Manifestacija " Tri sam dana kukuruze brala - 13. bruljenje u Satnici" (17.000,00 kn 

godišnje), 

- Manifestacija „Petrijevačke žetvene svečanosti“ (100.000,00 kn godišnje), 

- Tekuće donacije udrugama u kulturi (137.000,00 kn godišnje) 
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- uređenja sakralnih objekata kroz pomoć vjerskim zajednicama (50.000,00 kn godišnje) 

- PROJEKT: Izgradnja Doma kulture – planirana je realizacije do kraja aktualnog 

mandata, no dinamika provedbe ovisi o EU izvorima sufinanciranja, odnosno dinamici 

objave natječaja. 

Aktivnosti / projekti Naziv pokazatelja 

1. Organiziranje manifestacija Broj manifestacija 

2. Sufinanciranje djelovanja udruga u kulturi Broj OCD-a korisnika potpora 

3. održavanje i izgradnja sakralnih i objekata u 

kulturi 

Broj objekata u funkciji kulture i religije 

DOPUNA , lipanj 2022.:  

Ova mjera Provedbenog programa usklađena je sa sljedećim posebnim ciljevima Plana razvoja 

OBŽ do 2027. godine: 

✓ Posebni cilj 4.: Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i 

kvalitetnog života građana 

 

• Izvori financiranja mjere:  

✓ Proračun Općine Petrijevci, 

✓ Europski socijalni fond 

✓ Ministarstvo kulture RH, Ured za udruge itd. 

   

6. Praćenje i izvještavanje 

Obavezan i neizostavni dio procesa strateškog planiranja su postupci praćenja i izvještavanja 

o provedbi Provedbenog programa. Praćenje provedbe ovog Provedbenog programa je proces 

prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima će se sustavno pratiti uspješnost 

provedbe ciljeva i mjera koji su definirani u dokumentu. Izvještavanje, pak, o provedbi 

Provedbenog programa proces je pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim 

nositeljima strateškog planiranja na nacionalnoj razini i razini lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te svakako i široj javnosti o statusu provedbe Provedbenog programa. 

Pravilnik3 o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave je dokument koji propisuje rokove i postupke praćenja i izvještavanja o provedbi 

akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave je. Pravilnik je izrađen i objavljen na temelju članka 15. stavka 3. i 

 
3 Narodne novine broj 6/2019 (18.1.2019.) 



 

29 
 

članka 51. stavka 2. Zakona4 o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske. 

Pravilnik jasno definira sljedeće ciljeve praćenja i izvještavanja: 

- sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja 

- učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano 

unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja 

- pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja 

prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i reviziju 

akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i 

mjera 

- utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih dokumenta 

- povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i 

- osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje 

javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava. 

❖ Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave 

U skladu s Pravilnikom  o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja, polugodišnje i 

godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave je izvješće o 

napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata, kao i ostvarivanju pokazatelja rezultata iz 

kratkoročnih akata strateškog planiranja koje nositelj izrade provedbenog programa (općinski 

načelnik) podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave dva puta godišnje. 

Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne 

i područne samouprave te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje 

utvrđeni su Priručnikom o strateškom planiranju. 

Tablica: Ciklus praćenja i izvješćivanja o provedbi Provedbenog programa 

Vrsta  
izvješća 

Ciklus Rok za  
podnošenje 

Obveznik 
izrade 

Kome se 
podnosi 

 

 

Izvješće o 

provedbi 

 

Polugodišnje 

do 31. srpnja 

tekuće 

godine (za 

prethodnu godinu) 

 

 

Lokalni 

koordinator 

 

 

Predstavničko tijelo 

 

 
4  Narodne novine, broj 123/17 



 

30 
 

provedbenog 

programa 

 

 

Godišnje 

do 31. siječnja 

tekuće 

godine (za 

prethodnu 

godinu) 

Koordinacijsko tijelo 

 

❖ Vrednovanje Provedbenog programa 

Vrednovanje akata strateškoga planiranja je neovisna usporedba i ocjena očekivanih i 

ostvarenih rezultata, ishoda i učinaka provedbe akata strateškog planiranja također su 

utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju, prema kojemu se sustav vrednovanja temelji 

se na sljedećim parametrima: 

• Vrednovanje provode unutarnji i/ili vanjski stručnjaci koji su funkcionalno neovisni o 

tijelima nadležnima za izradu i provedbu akata strateškoga planiranja. 

• Čelnik tijela koje je nadležno za izradu akta strateškog planiranja donosi odluku o početku 

postupka vrednovanja.  

• Zajednička načela, kriterije i standarde provedbe postupaka vrednovanja pravilnikom 

propisuje čelnik koordinacijskog tijela. 

• Rezultati, ishodi i učinci provedbe akata strateškoga planiranja utvrđeni postupkom 

vrednovanja predstavljaju temelj za reviziju javnih politika i daljnje procese strateškoga 

planiranja. 

• Reviziju rezultata i preporuka temeljem rezultata vrednovanja akata strateškog planiranja 

KT izrađuje i podnosi Vladi Republike Hrvatske, odnosno Hrvatskom saboru (u slučaju 

dugoročnih akata strateškog planiranja).. 

• Za potrebe vrednovanja regionalnih i lokalnih planova razvoja KT, zajedno s regionalnim 

koordinatorima, radi na donošenju tehničkih smjernica za procese vrednovanja i 

koordinira procesom. Kod lokalnih planova razvoja uključeni su i lokalni koordinatori. 

• Reviziju rezultata i preporuka proizašlih iz vrednovanja provode KT i regionalni 

koordinatori, a potom ih podnose na reviziju nadležnom izvršnom tijelu. 
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