
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA PETRIJEVCI 
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.  – 30.06.2019. G. 

 

 

 

 

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

2019. godine i koji je usklađen s 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 

 

Provedena javna nabava za uređenje ureda Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda 

načelnika (uređenje podova, grijanja, ličilačkih i elektro radova), a radovi će se izvesti u 

kolovozu za vrijeme godišnjih odmora. 

29.03. 2019. izrađen grb Općine Petrijevci na površini ulaska u podrum zgrade općine. 

 

2. Sustav odvodnje otpadnih voda 

 

23.01.2019. u vijećnici zgrade općine bili smo domaćini sastanka predstavnika Hrvatskih 

voda, gradonačelnika i načelnika (Valpovo, Belišće, Bizovac, Koška, Marijanci, Petrijevci), 

predstavnika Dvorac d.o.o. Valpovo i Hidrobel d.o.o. Belišće na temu provedba EU 

projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće. 

Izvršene su sve potrebne radnje za raspisivanje natječaja za Izgradnju uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda u Petrijevcima koji očekujemo početkom kolovoza 2019. 

godine. 

Uspješno je proveden natječaj za izgradnju linijskih građevina (sekundarna mreža) 

sustava odvodnje otpadnih voda Petrijevci, otvaranje ponuda bilo je 18.06. 2019. 

Potpisivanje ugovora s izvođačem radova očekujemo tijekom ljetnog razdoblja, a potom i 

početak radova na izgradnji sustava otpadnih voda Petrijevci. 

 

3. Dom kulture Petrijevci 

      

Nakon dobivanja Odluke o potpori vrijednoj 150.000,00 kn od Ministarstvu regionalnoga 

razvoja i fondova EU iz „Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za 



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

Petrijevcima“  prišli smo izradi Projektne dokumentacije koja je i izrađena. 

Nakon potpisa ugovora  s gospodinom Velimirom Kostelac o kupovini njegove čestice, gdje 

smo se obvezali izgraditi zamjensku kuću na njegovoj čestici u ulici Petra Preradovića  

prišli smo izradi Projektne dokumentacije koja je i završena, ishođena Građevinska 

dozvola, raspisan natječaj za izgradnju koju planiramo započeti u drugoj polovici ove 

godine i završiti u prvoj polovici 2020. godine kako bi mogao gospodin Kostelac useliti u 

svoju  novu kuću i nama omogućiti rušenje stare kuće i pripremiti cijelu česticu za početak 

gradnje Doma kulture u Petrijevcima. 

 

4. 15.02. 2019. potpisan je Ugovor s Hrvatskom elektroprivredom d.d., Elektroslavonijom 

Osijek o zajedničkom ulaganju, izgradnji i načinu korištenja niskonaponske mreže i javne 

rasvjete  u naselju Petrijevci u ulicama: Mlinska, Bregovita, Ulica Matije Gubca, Ulica 

Petra Preradovića i Ulica Dore Pejačević, za koje se radi projektna dokumentacija i nadam 

se početku izvođenja radova ove jeseni. 

 

5. Park s dječjim igralištem i fitnesom u Satnici 

 

Nakon završetka građevinskih radova i postavljanja cjelokupne predviđene opreme 

izvršeno je cjelokupno hortikulturno uređenje zelenih površina. 

Ogradu prema susjedima planiramo postaviti u drugoj polovici  ove godine. 

 

 

 

 

6. Zgrada na igralištu NK „Omladinac“ Petrijevci 

 

 Nakon izrade Projekta energetske obnove zgrade, 02.04. 2019. potpisan je ugovor s 

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o potpori vrijednoj 158.248,74 kn. 

Provedena je javna nabava i radovi će biti izvršeni u jesen 2019. 

10.05. 2019. prijavili smo unutarnje uređenje i krovište zgrade na natječaj LAG-a 

„Karašica“  na mjeru 7.4.1. 

     

 

7. Zgrada na igralištu NK “Satnica“  

 

Uređen prostor za suce i protokol utakmice. 

Izmijenjena su dvokrilna vrata, prozori i fiksna stijena na ulazu u podrumske prostorije i 

ovim je završena kompletna izmjena stolarije na zgradi. 

 

8. Zgrada veterinarske stanice u ulici Petra Preradovića 

 

Nakon odluke Općinskog Vijeća, 17.05. 2019. potpisan je ugovor o kupovini zgrade 

Veterinarske stanice u ulici Petra Preradovića u Petrijevcima, koja će nakon nužne 

sanacije služiti za skladište opreme u vlasništvu općine dok se ne donese odluka o nekoj 

drugoj namjeni. 



 

9. DVD Petrijevci 

 

20.03. 2019. predana Mazda BT-50 s pripadajućom vatrogasnom opremom za brzu 

intervenciju vrijednosti 258,287,35 kn koju je u cijelosti financirala Općina Petrijevci 

 

 

10. Kapelica sv. Roka na groblju u Petrijevcima 

 

U travnju 2019. izvršena rekonstrukcija krovišta, a tijekom srpnja i kolovoza očekujemo 

završetak građevinskih i ličilačkih radova. 

 

11. Parkiralište u centru Petrijevaca s rasvjetom i zelenilom (stara škola, općina) 

 

21.05. 2019. potpisan ugovor s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije  o sufinanciranju izgradnje parkirališta u vrijednosti 250.000,00 kn, a početak 

izgradnju očekujemo u rujnu 2019. godine uz prethodno izvršenu javnu nabavu. 

 

12. Tijekom prve polovice 2019. 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. 

 

 

13. Tijekom prve polovice 2019. 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, u Satnici: Nova ulica, Radićeva i dio 

Kolodvorske,) 

 

14. Tijekom prve polovice 2019. godine uređivani su poljski putovi prema potrebi (put od 

Satnice prema mostu na Karašici, Kapelica). 

 

15. Izvršena je deratizacija u veljači 2019. godine uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-

baranjske županije. 

 

16. 25.01.2019. godine donijeli smo Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 

područje Općine Petrijevci u 2019. godini 

 

17. U siječnju 2019. godine na zamolbu kardinala Vinka Puljića pomogli smo s 30.000,00 

kn Vrhbosansko bogoslovno sjemenište u Sarajevu, a 30.01. 2019. zajedno s ostalim 

dužnosnicima iz općina i županija iz Hrvatske koje su pomogle u radu Vrhbosansko 

bogoslovno sjemenište bio sam u posjeti Vrhbosanskoj nadbiskupiji na poziv kardinala 

Vinka Puljića koji je obećao posjetu Petrijevcima i obećanje ispunio. 

 

18. 01.02. 2019. donijeli smo Plan pozivanja stožera Civilne zaštite Općine Petrijevci i 

Poslovnik o radu stožera Civilne zaštite Općine Petrijevci 



 

19. 05.02. 2019. godine održan je program Svečanog uvođenja u posao izvođača radova na 

izgradnji Obilaznice Petrijevci na kojoj su nazočili i dužnosnici Općine Petrijevci. 

Radovi na obilaznici se izvode prema planu i za 14 mjeseci od dana uvođenja u radove 

trebaju završiti, poslije obaviti Tehnički pregled ishoditi Uporabnu dozvolu i vjerujem da 

će obilaznica biti u uporabi do Petrova iduće godine kada će biti riješen i dugogodišnji 

problem velikog i opasnog prometovanja kroz Petrijevce na zadovoljstvo svih Petrijevčana. 

 

20. Na 26. OSJEČKOM PROLJETNOM SAJMU I 20.OBRTNIČKOM koji  su održani 

01.03. 2019. zakupili smo 15 m2  za naša četiri Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 

koja su uspješno prezentirali svoje proizvode.  

 

21. 11.04. 2019. na temelju Zakona civilnoj zaštiti donijeli smo Plan operativne provedbe 

programa aktivnosti. 

Isti dan donijeli smo i Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u Općini 

Petrijevci, a 12.04. 2019. i Financijski plan za požarnu sezonu 2019. godine 

12.04. 2019. godine i Plan dežurstva dužnosnika Općine Petrijevci u pred žetvenom i 

žetvenom razdoblju 

 

22. 02.05. 2019. donijeli smo Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 

građevina za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti (pred žetveno i žetveno 

razdoblje) i Plan lokacija zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara 

 

23. 18.05. 2019. godine donijeli smo Treću izmjenu jedinstvene baze podataka o 

nerazvrstanim cestama na području Općine Petrijevci 

 

24. 03.06. 2019. donijeli smo Odluku o donošenju plana djelovanja Civilne zaštite 

 

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

                                                                                                                                                                                                                             

Nastavljena je realizacija projekta „Zaželi – ostvari u Petrijevcima“ koji obuhvaća  15 žena 

koje su i u ovom razdoblju skrbile o 60 korisnika  i to starijih  osoba na području Općine 

Petrijevci. 

Projekt 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. 

                                                                                                                                                         

26. 01.02. 2019. godine organizirano proglašenje najboljih u športu za prethodnu godinu i 

promoviran 24. broj športskog godišnjaka Općine Petrijevci. 

 

27. 03.03. 2019. održan je maskenbal gdje su predstavnice Dječjeg vrtića „Maslačak“ 

Petrijevci i Savjet mladih organizirali 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. 

 

28. 03. 04. 2019. sudjelovali smo u obilježavanju 3. travnja – akcije za oslobađanje Baranje. 



 

29. 10.04. 2019. zajedno s NK „Omladinac“ bili smo domaćini finala kupa Nogometnog  

središta Valpovo. 

 

30. 14.04. 2019. povodom Uskršnjih blagdana organizirano je uskršnje gnijezdo u 

organizaciji   Savjeta mladih Općine Petrijevci, članova  KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci, 

VS „Mursella“ Petrijevci i Moto kluba Osijek pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 

Osim Uskršnjeg gnijezda organizatori su darovali svu nazočnu djecu uz dječje igre. 

 

 

31. 12.05. u crkvi sv. Petra apostola u Petrijevcima održan koncert zagrebačkog ansambla 

Ad Gloriam Brass uz financijsku potporu Općine Petrijevci 

 

32. Dan Općine Petrijevci 17. travanj obilježili smo: 

  

     17.04. 2019. -   10,30 sati - na groblju u Petrijevcima kod središnjeg križa zapalili svijeću 

i položili cvijeće za umrle vijećnike i poginule Hrvatske branitelje 

                          -  11,00 sati - u prostoru Vatrogasnog doma Petrijevci održana je svečana 

sjednica Općinskog vijeća uz prigodni kulturno-umjetnički program. 

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

 

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

druženja mladih, zatim kulturno-umjetnički program i koncert TS „Čuvari noći“ u 

sportskoj dvorani gdje smo priredili langošice, kobasice i piće za sve nazočne posjetitelje. 

 

33. Sufinancirali smo 7. turnir prijateljstva u mini rukometu za godište 2010 i mlađe u 

organizaciji RK „Petrijevci“ na kojem je sudjelovalo 11 ekipa koji je održan 15.06. 2019. u 

sportskoj dvorani Petrijevci. 

 

34. Javni radovi - 8 uposlenika radilo je na uređenju zgrada i zelenila oko zgrada u 

vlasništvu Općine Petrijevci i javnih površina. Prema potpisanom ugovoru trebali bi 

odraditi 3 mjeseca u razdoblju od 27.05. 2019. do 26.08. 2019. 

 

35. 22.06. 2019. za Dan antifašizma položili cvijeće i zapalili svijeću na groblju u 

Petrijevcima. 

 

36. 25.06. 2019. 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. 

 

37.  28.06.  2019. sudjelovali smo u obilježavanju dana 107. brigade HV. 

 



38. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran prema proračunu u prvoj polovici  2019. 

godine, a isto tako pratili smo i rad Osnovne škole Petrijevci kojoj smo financirali 30% 

školsku kuhinju za sve učenike , dodijelili potporu  učenicima slabijeg imovnog stanja za 

odlazak na završnu ekskurziju, nagradili smo i učenika generacije, kupili smo 50 tableta 

vrijednih 70.000,00 kn, a sufinancirali smo i troškove održavanja športske dvorane 

sukladno planiranim sredstvima u proračunu općine. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

39. Tijekom prve polovice 2019. 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. 

 

40. 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. 

Umirovljenicima s mirovinom do 2.000,00 kn isplaćena je uskrsnica u iznosu od 150,00 kn. 

 

41. Tijekom prve polovice 2019. redovno smo  mjesečno prema ugovoru  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, a isto tako smo platili i 

učenicima koji pohađaju srednju školu van Osijeka i Valpova. 

 

42. 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. 

 

 

KLASA: 023-05/19-01/8 
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Petrijevci, 12. 09. 2019.                                                              Načelnik Općine Petrijevci 

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


