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U ovom izvještajnom razdoblju radio sam prema programu koji sam pripremio početkom 

2018. 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. Zgrada Općine 

 

     Tijekom prve polovice 2018. godine nastavili smo s uređenjem zgrade i na vanjskom i 

unutarnjem dijelu prema planu i osiguranim sredstvima u proračunu Općine Petrijevci. 

U vijećnici su završeni svi građevinski radovi i naručena sva potrebna oprema koju bi 

trebali postaviti do rujna 2018. godine. 

Dva ureda na katu zgrade  su u potpunosti završena i koriste ih uposlenici LAG-a 

„Karašica“ koji su ih samostalno opremili. 

Na katu zgrade u potpunosti su završeni i opremljeni kuhinja, sanitarni čvor i hol. 

Uređeno je i stepenište koje vodi iz prizemlja na kat zgrade. 

Vanjska fasada uređena je najvećim dijelom jer je ostao samo donji dio (cokl), zatim 

betoniranje oko zgrade, uređenje zelenila s južne i zapadne strane zgrade. 

Postavljeni su i oluci. 

 

2. Dom kulture Petrijevci 

 

     Nakon potpisa predugovora od 30. listopada 2017. godine s gospodinom Velimirom 

Kostelac o kupovini njegove kuće za potrebu izgradnje Doma kulture, kupili smo i kuću 

Ivice Begivića i na taj način došli do potrebne veličine čestice za izgradnju Doma kulture s 

cca 1000 m2. 

Natjecali  smo se u „Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za 

financiranje iz ESI fondova“ za „Izradu projektne dokumentacije za Dom kulture u 

Petrijevcima“ i ostvarili potporu od 150.000,00 kn za koju sam 23.05. 2018. godine potpisao 

ugovor u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU. 

Projektnu dokumentaciju planiramo izraditi u drugoj polovici  tekuće godine 



 

3. Zgrada na igralištu NK „Omladinac“ Petrijevci 

 

    Izrađen Projekt energetske obnove zgrade. 

    24.01.2018. prijavili smo Projekt energetske obnove zgrade na natječaj Fonda za zaštitu 

okoliša i energetske učinkovitosti. 

Na žalost dobili smo negativan odgovor zbog vlasničkih odnosa. Naime k.č.br. 729 k.o. 

Petrijevci koja jednim manjim dijelom zahvaća zgradu nije u 100-tnom  vlasništvu Općine 

Petrijevci nego smo suvlasnici s g. Otom Štajnbrikner koji je dao suglasnost na obnovu, ali 

ipak nije prošlo. 

Ovaj problem ćemo riješiti do kraja kolovoza i prijaviti se na naredni natječaj kojeg 

očekujemo u jesenskom dijelu tekuće godine. 

 

4. Ljetna pozornica 

 

     Nakon što je tijekom zimskog razdoblja došlo do prolaska vode kroz postojeću hidro 

izolaciju i pojave ogromne količine vlage na stropovima i vanjskim zidovima Ljetne 

pozornice izvršili smo skidanje postojeće hidro izolacije, te postavljane nove na koju je 

postavljen i betonski sloj uz pripadajuće limarske radove. Izolirani su i zidovi s unutarnje 

strane te je izvršeno ličenje svih prostorija i vanjskog dijela zgrade. Prije ličenja 

izmijenjena je i stolarija na svlačionicama i sanitarnom čvoru. 

 

5. Zgrada DVD-a Satnica 

 

Nakon izvršene legalizacije postojećih zgrada i potpisanog ugovora s predsjednikom DVD-

a za korištenje nekretnine, prišli smo izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju 

postojeće zgrade i izgradnju novog spremišta s garažnim prostorom  koju planiramo 

završiti do kraja kolovoza s ishođenom Građevinskom dozvolom i prijaviti se na natječaj 

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. - Mjeru 7.4.1. do 14.09.2018. 

godine. 

 

6. 08.02.2018. u Ministarstvu poljoprivrede potpisao sam Ugovor za „Ulaganje u građenje 

nerazvrstanih cesta“  iz Mjere 7, tipa operacije 7.2.2.  Ovim ugovorom Općini Petrijevci 

odobren je iznos od 5.237.703,85 kn kojim će se u 100-tnom iznosu financirati nerazvrstana 

cesta u k.o. Petrijevci pod nazivom NC2-016 u dužini od 4,65 km koja počinje od državne 

ceste D34 kod restorana „Jelengrad“  te vodi cijelim dijelom rudine Lipovac-Suševine 

prema rijeci Dravi do ulaska u šumu, zatim prema šumi i vodocrpilištu „Jarčevac“, te kroz 

tzv. vikend naselje „Suševine“. 

Izvođenje radova predvidjeli smo za drugu polovicu godine nakon provedene javne 

nabave. 

 

7. Tijekom prve polovice 2018. 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. 

 

 



8. Tijekom prve polovice 2018. godine redovno je održavana javna rasvjeta, sanirane 

udarne rupe na lokalnim cestama, uređivane bankine, propusti i prometna signalizacija 

prema potrebi (ulice u Petrijevcima: J.J. Strossmayera, D. Pejačević, M. Gubca, A.M. 

Reljkovića, V. Nazora, Hrvatskih branitelja, produžetak Vjetrovite, u Satnici: Nova ulica, 

Radićeva i dio Kolodvorske,) 

 

9. Tijekom prve polovice 2018. godine uređivani su poljski putovi prema potrebi (put od 

Satnice prema mostu na Karašici, uređenje putova na rudinama Starac, Gajić) i proširen 

je prijelaz preko kanala između rudina Karaševo i Bakovc. 

 

10. Izvršena je  deratizacija u ožujku 2018. godine uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-

baranjske županije. 

 

11. Nastavljena je uspješna suradnja i sufinanciranje LAG-a „Karašica“. 

                                                                                                                                                                                                                                

12. 08..01. 2018. u Vukovaru sam potpisao Ugovor s ministrom rada i mirovinskog sustava 

Markom Pavić o dodjeli sredstava  za projekt „Zaželi – ostvari u Petrijevcima“ kojim je 

Općina Petrijevci ostvarila potporu iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 2.728.401,70 

kn. Projekt je započeo po potpisu ugovora i trajat će 30 mjeseci. 

Projektom „Zaželi – ostvari u Petrijevcima“ obuhvaćeno je 15 žena koje će u razdoblju od 

24 mjeseca skrbiti za 60 korisnika  i to starijih  osoba na području Općine Petrijevci. 

Projek je u 100-tnom iznosu financiran iz EU sredstava. 

Partneri na projektu su LAG Karašica koji ga uspješno i provodi, Hrvatski zavod za 

zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Valpovo. 

Program je započeo 1.6. 2018. kada smo potpisali ugovor sa ženama. 

 

13. 13. i 14. 01. 2018. u Lovačkom domu održana je  izložba ptica u organizaciji Udruge 

uzgajatelja ptica Petrijevci, a pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 

                                                                                                                                                         

14. 09.02. 2018. godine organizirano proglašenje najboljih u športu za prethodnu godinu i 

promoviran 23. broj športskog godišnjaka Općine Petrijevci. 

 

15. 11.02. 2018. 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. 

 

16. 28.02.2018. godine u povodu Kanonske vizitacije koja se prema crkvenom Zakoniku 

ostvaruje svakih pet godina, našu župu pohodio je đakovačko-osječki nadbiskup i 

metropolit mons. dr. Đuro Hranić sa suradnicima. 

Tom prigodom posjetio je i Općinu Petrijevci gdje smo ga mi dužnosnici općine dočekali i 

upoznali sa radom, projektima i događanjima na području naše općine uz poseban osvrt na 

socijalnu sliku i potporu najugroženijima. 

 

17. 25.03. 2018. povodom Uskršnjih blagdana organizirano je uskršnje gnijezdo u 

organizaciji  članica Eko-etno udruge „Zlatne ruke“ Petrijevci zatim članova Savjeta 



mladih Općine Petrijevci i članova izviđača „Orao“ Petrijevci pod pokroviteljstvom Općine 

Petrijevci. 

Osim Uskršnjeg gnijezda organizatori su dijelili paketiće  djeci uz potporu članova Moto 

kluba „Osijek“ i Moto kluba „Dva grada“ Valpovo-Belišće koji su bili odjeveni u kostime 

zeka, te langošice i kobasice svima nazočnima. 

 

18. 03. 04. 2018. sudjelovali smo u obilježavanju 3. travnja – akcije za oslobađanje Baranje. 

 

19. Dan Općine Petrijevci 17. travanj obilježili smo: 

  

     17.04. 2018. -   18,30 sati - na groblju u Petrijevcima kod središnjeg križa zapalili svijeću 

i položili cvijeće za umrle vijećnike i poginule Hrvatske branitelje 

- 19,00 sati - služena Sv. misa u crkvi Sv. Petra apostola u Petrijevcima. 

 

                          -  20,00 sati - u prostoru Vatrogasnog doma Petrijevci održana je svečana 

sjednica Općinskog vijeća uz prigodni kulturno-umjetnički program. 

 

Ovo obilježavanje dana općine bilo je posebno jer smo proslavili 25-ti rođendan naše 

općine, a kako smo radili i surađivali s drugim lokalnim jedinicama, županijom i državnim 

institucijama vidjelo se po velikom broju nazočnih gostiju na svečanoj sjednici i njihovim 

pozdravnim govorima. 

 

Uz ovaj službeni protokol obilježavanja Dana općine, upriličen je program natjecanja i 

druženja mladih, zatim kulturno-umjetnički program i koncerti Tamburaških sastava na 

centru Petrijevaca i Ljetnoj pozornici gdje smo organizirali besplatan roštilj i piće za sve 

nazočne posjetitelje. 

 

20.  28.06.  2018. sudjelovali smo u obilježavanju dana 107. brigade HV. 
 

21. 22.06. 2018. za Dan antifašizma položili cvijeće i zapalili svijeću na groblju u 

Petrijevcima. 

  

22. 25.06. 2018. 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. 

 

23. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran u prvoj polovini  2018. 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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         



24. Tijekom prve polovine 2018. 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 (izuzevši dane kad nisam bio u Petrijevcima)  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. 

 

25. 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. 

 

26. Tijekom prve polovine 2018. redovno smo  mjesečno prema ugovoru s «Panturistom»  

sufinancirali prijevoz učenika i studenata s područja naše općine za Valpovo i Osijek, a 

studentima koji studiraju u drugim gradovima Republike Hrvatske uplaćivali smo po 

200,00 kn na njihov zahtjev uz predočenje potvrde o redovnom upisu na fakultet. 

 

27. 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, 11. 09. 2018. godine                                                   Načelnik Općine Petrijevci 

                                                                                                            Ivo Zelić, dipl. ing., v.r. 


