
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA PETRIJEVCI ZA 
RAZDOBLJE 01.07.2019.  – 31.12.2019. 

 

 

I u ovom izvještajnom razdoblju nastavio sam s realizacijom programa kojeg sam donio  

početkom godine koji je usklađen s proračunom Općine Petrijevci za 2019. godinu, a to je što 

bolji gospodarski razvitak, uređenje komunalne i društvene infrastrukture i što kvalitetniji 

društveni život naših mještana praćen kulturnim, zabavnim i sportskim zbivanjima i stvaranja 

boljih uvjeta rada ustanova i udruga naše općine.  

Program nije realiziran u cijelosti zbog  izostanku cjelokupne potpore iz EU fondova koje smo 

planirali jer nisu na vrijeme donesene odluke za prijavljene projekte (zgrada NK“Omladinca“, 

„Rekonstrukcija upravne zgrade i izgradnja garaža DVD Satnica“) koji su bili predviđeni na 

početku godine. 

Gledajući cjelokupnu godinu dobrim dijelom sam zadovoljan s radom i rezultatima rada, ali 

izostankom realizacije gore spomenutih projekata ,  spora realizacija projekta Biciklističke staze 

od Satnice do Petrijevaca, budi se i onaj dio nezadovoljstva.  

Međutim, početak izgradnje obilaznice oko Petrijevaca, nastavak izgradnje Sustava odvodnje 

otpadnih voda, početak izgradnje parkirališta u centru Petrijevaca, završetak energetske obnove 

zgrade NK “Omladinac“, dobrim održavanjem zgrada u vlasništvu općine i cjelokupne  

komunalne infrastrukture daje pozitivu proteklom radu i poticaj za budući rad. 

Sve obveze prema udrugama, ustanovama ( vrtić, škola, crkva, crveni križ..) podmirili smo u 

potpunosti, realizirali smo sve predviđene manifestacije koje su obogatile naš kulturni, zabavni i 

sportski život što me  čini posebno zadovoljnim i sretnim jer je „općina“ živi organizam, 

zajednica ljudi gdje  čovjek mora biti na prvom mjestu pa nisu samo kilometri ugrađenih cijevi, 

postavljenih kablova, ugrađenih cigli, mjerilo dobrog rada i zadovoljstva, nego cjelokupno stanje 

zajednice daje mjerilo za uspješnost. 

Uz sav rad na projektima, uređenju komunalne i društvene infrastrukture, provođenju društvenih 

aktivnosti, moram spomenuti i potporu svim skupinama ljudi od novorođenih, djeci vrtića, 

učenicima osnovne i srednje škole, studentima do najstarijih stanovnika naše općine, s 

napomenom da nikada nije izostala ni potpora socijalno ugroženima. 

Isto tako ostvareni su svi uvjeti za nesmetan rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci, 

Općinskog vijeća, svih odbora i povjerenstava pri općini. 

 

 Sukladno ovlaštenjima iz Statuta Općine Petrijevci donosio sam odluke, zaključke i rješenja, a 

isto tako i prijedloge odluka i zaključaka vama vijećnicima.  

 

1.Tijekom druge polovice 2019. godine organizirali smo košnju i  uređenje zelenih površina  

prema potrebi, oborinskih kanala, održavanje javne rasvjete, uređivanje bankina, održavanje  

nerazvrstanih cesta (Naselje Karašica, ulice Hrvatskih branitelja, V. Nazora, A.M. Reljkovića ), 

prometne signalizacije i poljskih putova (Satničke livade, Begluk). 

Očišćen kanal od Osječke ulice u Satnici prema Karašici. 

2. Tijekom 2019. godine uređivan je park u centru Petrijevaca, gdje je izvršena i zamjena pumpe 

u fontani, a isto tako uređivali smo i javne površine (Dolčica, Kraljevo brdo, Gaića ) u 

Petrijevcima.   



3. Tijekom 2019. godine uređena i održavana površina unutar kružnog  toka na Trgu Sv. 

Katarine u Satnici i ostale zelene površine u centru. 

4. Kanalizacija – 11.09.2019. u Valpovu potpisan ugovor između Dvorca d.o.o. i izvođača 

radova (Osijek-Koteks i Vodovod-Osijek) za izgradnju linijskih objekata (sekundarna mreža)za 

Aglomeraciju Petrijevci (Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac, Cret). 

Nakon svih potrebnih priprema, radovi na izgradnji kanalizacije započeli 20.11.2019. u 

Kolodvorskoj ulici  Petrijevcima. 

5. 02.10.2019. izvršeno je uvođenje u radove Parkirališta u centru Petrijevaca iza zgrade općine, 

te između stare i nove škole , izvođača radova Osijek-Koteks, 

6. 03.09.2019. potpisao sam u Orahovici ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 

Ministarstvom regionalnoga razvoja fondova EU za izgradnju Biciklističko-pješačke  staze od 

centra Satnice do ulice Republike u Petrijevcima (izlaz Mlinske ulice na ulicu Republike) u 

iznosu od 4.108.388,94 kn. 

7. Zgrada kupljena od veterinarske stanice – izvađena stara, dotrajala stolarija, postavljena nova 

plastična stolarija, zazidana sjeverna strana zgrade, srušen šank, izbetoniran veći dio prostorije 

koja nije bila prethodno izbetonirana, kao i prilaz s južne strane zgrade. 

8. Zgrada općine – izvršena adaptacija prostorija uprave i načelnika  (grijanje, elektroinstalacije, 

podovi, unutarnja fasada, postavljene klime, zavjese) 

9. 02.10.2019. u Ministarstvu poljoprivrede potpisao sam ugovor za „Rekonstrukciju upravne 

zgrade i dogradnja garaža DVD-a Satnica (bespovratna sredstva u iznosu 1.766.375,00 kn). 

10. Kapelica sv. Roka na groblju u Petrijevcima – uređena unutarnja i vanjska fasada, 

izbetonirana prilazna staza i oko kapelice  

11. NK „Satnica“ Satnica – sa zgrade izvađena preostala dotrajala stolarija i ugrađena 4 prozora, 

vrata i staklene stijenke. 

Za održavanje terena i ostalih zelenih površina kupljeni su: traktorska kosilica, trimer i kosilica. 

12. NK“Omladinac“ Petrijevci – 28.08.2019. izvršeno uvođenje u radove Energetske obnove 

zgrade koji su i završeni tijekom jeseni. 

Za održavanje terena i ostalih zelenih površina kupljeni su: traktorska i ručna kosilica. 

13. Zgrada „Volosavo“ – korisnici - izviđači „Orao“ Petrijevci 

Izvršeni ličilački radovi na unutarnjem uređenju i postavljene sanitarije. 

14. 30.11.2019. očišćen je plac za izgradnju zamjenske kuće Velimiru Kostelac, (čestica njegove 

kuće u ulice Republike biti će sastavni dio čestice budućeg Doma kulture, uz čestice starog kina i 

kupljene čestice od Ivice Begović), a  04.12.2019. započela je izgradnja uz riješene priključke 

struje i vode. 
15. Izvršena je druga deratizacija u rujnu 2019. uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-baranjske županije, a 

radili smo i tretiranje komaraca. 

16. „Zeleni otoci“ – nakon uklanjanja 3 „Zelena otoka“ u prvoj polovici godine, zbog ne odgovornih 

građana, ali i prolaznika kroz Petrijevce i Satnicu morali smo ukloniti i preostala dva „Zelena otoka“ iz 

dvorišta „Stare škole“ u Petrijevcima i sa parkirališta NK „Satnice“ u Satnici ( bili su smetište, a ne zeleni 

otoci). 

17. Financijski smo pomogli Udruženje obrtnika Valpovo gdje pripadaju i naši obrtnici kako bi udruženje 

nastavilo s redovnim obavljanjima djelatnosti za sve obrtnike. 

18. 04.07.2019. donesen „Plan vježbi Civilne zaštite za 2020. godinu“  

19. Ljetna pozornica je pripremljena za održavanje 25-ih „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“. 



20. 12., 13. i 14. srpnja 2019. godine održane su 25. „Petrijevačke žetvene svečanosti“ kao  

manifestacija izvornog i amaterskog folklornog stvaralaštva pod pokroviteljstvom Općine 

Petrijevci uz potporu Osječko-baranjske županije s ciljem očuvanja starih običaja iz različitih 

krajeva naše domovine, a posebno žetve u Petrijevcima, te narodnih pjesama i plesova. 

Čestitam svim udrugama koje su sudjelovale na njihovom radu i potpori u organizaciji 

manifestacije, kao i svim članovima Odbora i svima onima koji su na bilo koji način pomogli u 

realizaciji programa ove najveće kulturne manifestacije amaterskog stvaralaštva na području 

Općine Petrijevci. 

21. 19.07.2019. godine održana završna konferencija projekta „Nove kreacije treće generacije“ 

koji se u potpunosti financiran iz sredstava EU u vrijednosti 665.396,22 kn iz programa 

„Umjetnost i kultura 54+“.  

Projekt je trajao 12 mjeseci tijekom kojih su osobe starije od 54 godine sa područja Općine 

Petrijevci i Grada Valpova prolazile kroz različite radionice, posjećivale kulturne institucije i 

događaje, organiziran im je umjetnički kamp. 

Kroz projekt su nabavljene  stolice, štandovi i ostala opreme za održavanje Petrijevačkih 

žetvenih svečanosti i ostalih manifestacija, a postavljena je i nova rasvjeta na Ljetnoj pozornici u 

Petrijevcima. 

Partneri u provedbi ovog projekta bili su LAG Karašica, Eko-etno udruga Zlatne ruke Petrijevci i 

Gradsko društvo crvenog križa Valpovo. 

22. Sufinancirali smo memorijalni nogometni turnir «Josip Andrišić – Šiško» koji je održan 

03.08.2019. u Satnici u organizaciji NK “Satnica“. 

23. 05.08.2018. povodom Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti i Dana branitelja na groblju u 

Petrijevcima zapalili smo svijeću i položili cvijeće kod središnjeg križa za sve poginule Hrvatske 

branitelje i civile Općine Petrijevci. 

24. 17.08.2019. u Santovu održan rukometni turnir „prijateljstva“ na kojem su sudjelovali i 

rukometaši RK “Petrijevci“ u organizaciji Općine Petrijevci. 

25. 24.08.2019. sudjelovali smo na 10-tom Vjerskom susretu u Santovu prema sporazumu iz 

1996. godine s Hrvatskom manjinskom samoupravom Santovo (36 hodočasnika iz Župe 

Petrijevci). 

26. 15.09.2019. LD “Jastreb“ Petrijevci organizirao je gađanje glinenih golubova, gdje je sav 

prihod od kotizacije, prodaje čobanca i pića išao za obnovu kuće predsjednika LD „Jastreb“ 

gospodina Davora Kužić koja je izgorjela u požaru. 

Općina Petrijevci se uključila u akciju obnove kuće s 5.000,00 kn. 

27. 21.09.2019. u Satnici je održana 12. po redu manifestacija „Bruljenje kukuruza“ u 

organizaciji  Dramske sekcije Satnica, a pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 

28. 29.09.2019. na ribnjaku „Stara Karašica“ u Petrijevcima održano je 2. otvoreno ribolovno 

natjecanje za osobe s invaliditetom „Tko peca – zlo ne misli II“ u organizaciji Udruge 

paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije uz potporu članova UŠR „Karašica“ i 

LD „Jastreb Petrijevci, te financijsku potporu Općine Petrijevci. 

29. 01.10.2019. godine povodom dana starijih osoba (1.10.) organizirali smo u Lovačkom domu 

u Petrijevcima prijam i druženje s članovima odbora umirovljenika Petrijevaca i Satnice i 

članovima pjevačkog zbora umirovljenika Petrijevci. 

30. 08.10.2019. godine za Dan neovisnosti na groblju u Petrijevcima zapalili smo svijeću i 

položili cvijeće za sve one koji su dali svoj život za stvaranje neovisne i samostalne Republike 

Hrvatske. 



31. 12.10.2019. godine u organizaciji članova MPS „Satničani“ održana je 6-ta smotra 

ACAPELA PJESME u Satnici pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 

32. 19.10.2019. godine održana je 5. „gužvarijada“ u organizaciji KUD-a „N.Š.Zrinski“ 

Petrijevci, pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 

33. 01.11.2019. godine povodom Dana mrtvih zapalili smo svijeće i položili cvijeće kod 

središnjih križeva na grobljima u Petrijevcima i Satnici za umrle vijećnike Općinskog vijeća 

Petrijevci te poginule branitelje i civile u Domovinskom ratu s područja Općine Petrijevci. 

34. 17.11.2019. godine u organizaciji UŠR „Karašica“ na ribnjaku „Stara Karašica“ održana 

„Blinkerijada“ pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 

35. 18.11.2019. godine dužnosnici općine Petrijevci s učenicima i učiteljima  OŠ Petrijevci   

povodom obljetnice pada grada Vukovara zapalili  svijeće u centru Petrijevaca i Satnice. 

36. 30.11.2019. godine zapalili smo svijeće i položili cvijeće ispred spomen ploča u Petrijevcima 

i Satnici za poginule branitelje i civile Domovinskog rata s područja Općine Petrijevci.  

37. 30.11. do 21.12. 2019. godine po treći put smo organizirali Advent u Petrijevcima i Satnici. 

Uz potporu općine cjelokupni program realizirale su slijedeće udruge: KUD „N.Š.Zrinski“, 

Pjevački zbor matice umirovljenika Petrijevci, Hrvatska udruga žena Petrijevci, Udruga žena 

Satnica, VS „Mursella“ Petrijevci i MPS „Satničani“ Satnica. U programu kod paljenja prve 

svijeće  nastupio je i crkveni dječji zbor „Petrovi ključići“, a molitvu je predvodio župnik župe 

Petrijevci vlč. Matej Glavica. 

 Svijeće su palili djeca vrtića, DVD-a Petrijevci, mladi sportaši i članovi folklorne skupine  

KUD-a „N.Š.Zrinski“ Petrijevci. 

38. Novoosnovano „Društvo naša djeca“ 06.12.2019. organiziralo je obilježavanje Svetog Nikole 

u Lovačkom domu u Petrijevcima, druženje i dolazak „Svetog Nikole“ za gotovo stotinjak djece 

uz potporu Općine Petrijevci koja je uz ovo događanje pomogla i djeci Satnice kao i djeci u 

Dječjem vrtiću „Maslačak“ u Petrijevcima. 

39. Božićni koncerti održani su 14.12.2019. godine u Satnici i 21.12.2019. godine u  

Petrijevcima, a sve u organizaciji članova KUD-a «N.Š.Zrinski» Petrijevci uz potporu općine i 

ostalih sudionika koncerata.                                                                                                                                                                                                                                                                             

40. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran i u  drugoj polovici  2019. godine. 

41. Pratili smo i rad Osnovne škole Petrijevci , sufinancirali smo trećinu troškova održavanja 

sportske dvorane prema  planiranim sredstvima u proračunu općine. Kao i prethodnih godina i 

ove 2019. godine darivali smo učenike OŠ Petrijevci sa bilježnicama na početku školske godine 

2019/2020., a nagradili smo i učenika generacije. Sufinancirali smo 30% topli obrok uz 70% 

financiranja Osječko-baranjske županije, tako su svi učenici naše škole imali besplatan topli 

obrok u školi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

42. I tijekom druge polovice godine suradnja s udrugama bila je dobra, a rezultirala je uspješnom 

zajedničkom organizacijom svih kulturno-zabavnih, sportskih i drugih manifestacija koje čine 

društveni život jedne zajednice na čemu im iskreno zahvaljujem. 

43. I u drugoj polovici 2019. godine nastavili smo sa jednokratnom novčanom potporom za 

osobe izrazito teškog materijalnog stanja i ostalim pravima iz Odluke o  socijalne skrbi. 

Svim umirovljenicima s područja Općine Petrijevci koji imaju mirovinu do 2.500,00 kn 

isplaćena je božićnica s razmjerno visini mirovine (od 100,00 - 250,00 kn). 



44. Tijekom druge polovice 2019.godine redovno smo  prema ugovoru i odluci načelnika 

sufinancirali prijevoz učenika srednjih škola i studenata s područja naše općine. 

45. Nastavili smo i sa financijskom potporom roditeljima za novorođenu djecu. 

 

 

U suradnji s djelatnicima uprave, pratili i provodili Zakone i propise, i akte donesene od strane 

nadležnih republičkih, županijskih i općinskih tijela. Isto tako praćeno je izvršenje proračuna 

Općine Petrijevci za 2019., a izrađen je i proračun za 2020. godinu. 

I u ovom izvještajnom razdoblju imao sam potporu u radu kako od djelatnika uprave, tako i od 

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  

još uvijek teško vrijeme praćeno gospodarskom krizom iz koje se polako izlazi. 
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URBROJ:2185/05-20-1 

Petrijevci, 25. svibanj 2020.                                                          Načelnik Općine Petrijevci 

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


