REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK

PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA 2017. GODINU

RESOR ZA STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI,
URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
1. KANALIZACIJA - Nastaviti izgradnju sustava
( uređaj za pročišćavanje, Sekundarna mreža)
2. PARKIRALIŠTE u centru Petrijevaca – između stare i nove zgrade OŠ
Petrijevci - prijaviti se na natječaj EU fondova
Mjera 7.4. i izgraditi isto
3. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA (poljski putovi)
- prijavili se 22.12.2016. godine na natječaj EU
fonda, Mjera 7.2.
- pozitivnim rješenjem, izgraditi isto
4. JAVNA RASVJETA I NISKONAPONSKA MREŽA
- NOVO NASELJE Karaševo-jug u Petrijevcima,
Kolodvorska, J.Užarevića, J.J.Strossmayera
(završiti što je ostalo iz 2016.)
-izraditi projektnu dokumentaciju za preostale
ulice u Petijevcima i započeti postavljanje javne rasvjete
(Ivana Kapistrana, Bregovita, Dore Pejačević,
Mlinska, Petra Preradovića, Republike)
5. ZGRADA VRTIĆA – redovno održavanje i sufinanciranje rada
6. ZGRADA OPĆINE - izgraditi parkiralište, urediti zelene površine oko zgrade
- uređenje vanjske fasade
- uređenje vijećnice i ostalih prostorija na katu

- završiti uređenje arhive i premjestiti arhivu
- uređenje hola u prizemlju i katu
- ličenje uredskih prostora načelnika
7. Nabaviti potrebni namještaj i opremu za rad Jedinstvenog upravnog
ostalo (kuhinja)
8 LJETNA POZORNICA - uređenje same pozornice
- bojanje vanjske fasade prema potrebi
- uređenje prostora oko pozornice .
9. STARA ŠKOLA - urediti podrumski prostor (savjet mladih, potrebe
udruga, starih predmeta za PŽS)
10. DOM SATNICA : - unutarnje uređenje prostorija na katu i hodnika
- uređenje sanitarnog čvora
- postavljanje nove vanjske fasade s izolacijom
- postavljanje novog krovišta i oluka
- postavljanje ulaznih vrata u dvorište (kapija)
11. CENTAR SATNICE - otkupiti zemljište od DVD-a Satnica i preko
LAG-a napraviti dječje igralište
12. GROBLJE U PETRIJEVCIMA - postavljanje klime u mrtvačnicu
- riješiti ozvučenje
13. GROBLJE U SATNICI - nastaviti s unutarnjim uređenjem mrtvačnice
(sanitarni čvor, nabavka namještaja)
- postavljanje klime u mrtvačnicu
- riješiti ozvučenje
14. IZGRADITI RUKOMETNO IGRALIŠTE IZA
SJEVERNOG GOLA NK „SATNICA“ (preko LAG-a)
15. IZGRADITI KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE IZA
SPORTSKE DVORANE U PETRIJEVCIMA (sa sjeverne strane,
Preko LAG-a)
16. BICIKLISTIČKE STAZE - u izradi (dovršiti) projektna dokumentacija
- započeti izgradnju
17. Održavanje javne rasvjete, zelenih površina i komunalne infrastrukture
-uređenje nogostupa, cesta, oborinskih kanala i prometne signalizacije
18. Organiziranje čišćenja snijega na cestama u nadležnosti Općine
Petrijevci

odjela, vijećnicu i

19. ČESTICA bivšeg kina u Petrijevcima :
- Pokušati okrupniti česticu bivšeg Kina spajanjem s okolnim česticama
Održati javnu raspravu o sadržaju buduće zgrade i
IZRADITI PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
20. ETNO KUĆA U PETRIJEVCIMA
- izraditi projektnu dokumentaciju
- potražiti način financiranja izgradnje iz EU Fondova
21. Održavanje zgrada i terena na igralištima NK “Omladinac“,
NK „Satnica“, zatim zgrade i terena na Volosavu za izviđače
22. Uređenje i rekonstrukcija zgrade za potrebe DVD –a Satnica
23. Izrada Projektne dokumentacije za produžetak ulica u Novom naselju
Karaševo-jug u Petrijevcima i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
GOSPODARSTVO
1. Pokušati izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevnu dozvolu
za Gospodarsku zonu u Satnici
2. Rješavati problem neizgrađenih građevinskih čestica u Gospodarskoj
zoni u Petrijevcima te raspisati natječaj za prodaju zemljišta za
izgradnju benzinske stanice ukoliko bude zaineresiranih investitora
3. Urediti zelene površine, oborinske kanale, postaviti svjetleće reklame
za Gospodarsku zonu u Petrijevcima
4. Pokušati osnovati Turističku zajednicu Općine Petrijevci
5. Praćenje rada i potpora u radu gospodarskim subjektima na području
Općine Petrijevci
6. 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 ha
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 trihinelom
4. Kapitalne pomoći poljoprivrednicima
- Kontrolu plodnosti tla
- Sufinanciranje zbrinjavanja animalnog otpada
5. Financiranje zbrinjavanja pasa lutalica
6. Organiziranje stručnih predavanja, radionica na otvorenom i posjet sajmovima

-

DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Pružanje potpore u radu Dječjem vrtiću u Petrijevcima
2. Pružanje 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 dvadesettreće „Petrijevačke žetvene svečanosti“ i izdati 14-ti
broj
„Petrijevačkog ljetopisa“
7.U suradnji s KUD-om „N.Š.Zrinski“ – Dramskom sekcijom iz Satnice
Organizirati 10-tu manifestaciju „Bruljenje kukuruza u Satnici“
8. Organizirati „Fišijadu“ u suradnji s udrugama
9. Praćenje i potpora u radu svih udruga na području Općine Petrijevci,
10. U suradnji s udrugama organizirati kulturno-zabavne i športske
aktivnosti tijekom godine, te koncerte za mladež
11. Nastavak suradnje s Hrvatskom samoupravom Santovo iz Republike Mađarske
12. 1. studenog 2017. 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
13. 30.11. 2017 - prisjetiti se naših poginulih u Domovinskom ratu,
zapaliti svijeću i položiti cvijeće kod središnjih križeva na grobljima u
Petrijevcima i Satnici
14. Kroz socijalni program ostvariti potporu:
- roditeljima za novorođenu djecu
- učenicima srednjih škola i studentima za mjesečne karte
- umirovljenicima za uskrsnicu i božićnicu
- djeci čiji su roditelji slabijeg imovnog stanja u vrtiću i Osnovnoj školi za
podmirenje
troškova prehrane
- ljudima koji ostvaruju zajamčenu minimalnu naknadu pomoć u podmirenju troškova
stanovanja (komunalna naknada i jednokratna novčana pomoć)
FINANCIJE
1. Izraditi završno izvješće za 2016.
2. Praćenje ostvarivanja Proračuna za 2017. 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 2016. godinu
5. Izrada Proračuna za 2018. godinu
Osigurati sve potrebne uvjete za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci, za sjednice
Općinskog vijeća, povjerenstava i odbora.
U Petrijevcima, 02. 01. 2017. godine.
Načelnik:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

