
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA PETRIJEVCI 
ZA RAZDOBLJE 01.07. – 31.12.2020. GODINE 

 

 

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

početkom godine koji je usklađen s proračunom Općine Petrijevci za 2020. 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 pojave pandemije corona virusa koja je najviše 

utjecala na društvena događanja koja se nisu mogla održavati zbog svih donesenih mjera 

od strane Stožera Civilne zaštite.  

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

na realizaciji kapitalnih projekata i dobrim održavanjem zgrada u vlasništvu općine i 

cjelokupne  komunalne infrastrukture koje daju pozitivu proteklom radu i poticaj za 

budući rad. 

Sve obveze prema udrugama, ustanovama ( vrtić, škola, crkva, crveni križ, vatrogasna 

zajednica) podmirili smo u potpunosti, nismo realizirali sve predviđene manifestacije koje 

bi još više obogatile naš kulturni i zabavni život, sportske udruge nisu mogle redovno 

trenirati i nisu održana sva natjecanja pa i to daje jedan dio nezadovoljstva, ali je 

najvažnije da se ljudi sačuvaju od bolesti jer će kulturnih, zabavnih događanja i sportskih 

natjecanja u budućnosti biti još i više, jer će i želja ljudi biti izraženija za druženjem i 

natjecanjem. 

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 iako su radili u 

posebnim, otežanim uvjetima zbog pandemije corana virusa. 

 

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

rješenja, a isto tako i prijedloge odluka i zaključaka vama vijećnicima.  

 

1. Sustav odvodnje otpadnih voda 

 

Radovi su tekli prema predviđenom planu, ugrađene su sve cijevi u Petrijevcima, započeli s 

ugradnjom cijevi u Satnici, izvedba priključaka ide prema planu, saniranje terena iza 

ugradnje cijevi i izvedenih priključaka započela je u jesen 2020. godine, a intenzivirat će se 

dolaskom proljeća 2021. godine odnosno dolaskom lijepog vremena. 

Provedena je druga Javna nabava za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 

vjerujem da će izgradnja istog započeti u prvoj polovici 2021. godine. 

 

2.  Biciklističko-pješačka  staza od Satnice (centar) do Petrijevaca (izlaz Mlinske ulice na 

ulicu Republike)  



Nakon provedene javne nabave, 31.08.2020. godine otvorene su pristigle ponude i prišlo se 

proceduri izbora najpovoljnije ponude. 

23.10.2020. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, 

a 27.10.2020. godine ugovor s nadzorom radova RENCON d.o.o. Osijek. 

06.11.2020. godine održana je uvodna konferencija projekta „Izgradnja biciklističko-

pješačke staze od Satnice do Petrijevaca“, a iza konferencije izvršeno je i uvođenje u 

radove izvođača radova. Radovi su izvršeni prema predviđenoj dinamici za studeni i 

prosinac 2020. godine. 

Vrijednost projekta je 6.275.514.66 kn. 

 

 

3. Nastavljeni su radovi na Rekonstrukciji upravne zgrade i građenju garaža DVD-a 

Satnica. 

 

4. Zgrada „Stara škola“ Petrijevci  

 

Uređen prostor koji koriste članice Hrvatske udruge žena Petrijevci i izvršena adaptacija 

prostora koji koriste članovi Udruge umirovljenika Petrijevci (izmijenjena stolarija, 

postavljena nova rasvjeta, uređen parket, zidovi, postavljene nove pločice). 

 

5. Dom Satnica  

 

Uređen prostor Udruge umirovljenika Satnica i kupljen novi namještaj.  

 

6. NK “Omladinac“ Petrijevci  

 

07.07.2020. potpisan ugovor s „Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju“ za sufinanciranje „Preuređenja i opremanja“ zgrade nogometnog kluba, a ugovori s 

izvođačima radova potpisani su 14.12.2020. godine. 

Završeno je uređenje krovišta, a unutarnje uređenje predviđeno je u prvom kvartalu 2021. 

godine. 

 

7. NK „Satnica“ Satnica  

 

Sanirana ograda oko igrališta. 

Posađen novi drvored iza ograde s istočne strane igrališta. 

 

8. Zgrada „Volosavo“  

 

Korisnici - izviđači „Orao“ Petrijevci, nastavljeno unutarnje uređenje prostora.  

 

9. Završena je izgradnja zamjenske kuće Velimiru Kostelac i 30.12.2020. godine dobivena je 

Uporabna dozvola. Gospodin Velimir Kostelac će u narednom razdoblju useliti u 



novoizgrađenu kuću i svoju dosadašnju kuću prepustiti Općini Petrijevci prema potpisanom 

ugovoru. 

 

10. Započela je obnova Crkva Sv. Katarine u Satnici, koju je Općina Petrijevci sufinancirala  s 

80.000,00 kn. 

 

11. Groblje u Satnici 

 

U zgradi oproštaja uređen novi sanitarni čvor i prostor hladnjače za pokojnike. 

 

12. 21.12.2020. godine potpisali smo Sporazum s Hrvatskim cestama d.o.o. o sufinanciranju 

rekonstrukcije državne ceste D-34  gdje se Općina Petrijevci obvezuje financirati parkirališta i 

dio Javne rasvjete u vrijednosti 600.000,00 kn. Uz rekonstrukciju samog kolnika, izgradnju 

parkirališta u centru Petrijevaca, postavljanje Javne rasvjete uz cijelu dužinu ceste ulice 

Republike, izvršit će se radovi na izgradnji Biciklističke staze i zatvorene oborinske odvodnje u 

ulicama Republike i Stjepana Radića u Petrijevcima. 

Vrijednost cijele investicije – 37.000.000,00 kn. 

 

13. 4.Izmjene i dopune PPUO Petrijevci 

 

Nakon pripremljenih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci, Javna 

rasprava održana je od 25.08. do 01.09.2020. godine, a Općinsko vijeće Petrijevci usvojilo je 

izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci na svojoj 30-toj sjednici 

održanoj 20.10.2020. godine.  

 

14. Izrađena je Strategija upravljanja imovinom Općine Petrijevci za razdoblje 2020.-2026. 

godina. 

15.Tijekom druge polovice 2020. godine organizirali smo košnju i  uređenje zelenih 

površina  prema potrebi, održavanje javne rasvjete, uređivanje bankina, nerazvrstanih 

cesta (naselja Karašica, Suševine, Kolodvorske i Radićeve ulice u Satnici),  i poljskih 

putova (Kapelica, od Satnice do mosta na rijeci Karašici, otresnice u Satnici). 

U Kolodvorskoj ulici u Petrijevcima posađen novi drvored nakon završetka radova na 

sustavu odvodnje. 

16. Tijekom 2020. godine uređivan je park u centru Petrijevaca, a isto tako uređivali smo i 

javne površine (Dolčica, Kraljevo brdo, „Židovsko groblje“ i prostor oko groblja) u 

Petrijevcima.   

17. Tijekom 2020. godine uređena i održavana površina unutar kružnog  toka na Trgu Sv. 

Katarine u Satnici i ostale zelene površine u centru. 

18. Uređena su dva kružna toka koji spajaju Kolodvorsku i Vjetrovitu ulicu s obilaznicom 

oko Petrijevaca. 

 

 



 

19. 22.07. i 25.08. 2020. godine bili smo domaćini „Savjetovanja o reformi lokalne 

samouprave“ koje su  organizirali djelatnici Hrvatske zajednice općina za načelnike, zamjenike 

načelnika i pročelnike članica zajednice općina s područja Osječko-baranjske županije. 

20. 28.08.2020. godine izvršili tretiranje komaraca metodom zadimljavanja sa zemlje na 

području Općine Petrijevci. 

21. JAVNI RADOVI – 02.09.2020. godine potpisani su ugovori sa 6 osoba na 3 mjeseca koje su 

započele s radom 07.09.2020. godine. 

22. „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II“ 

Za ovaj program 04.09.2020. godine potpisan je u Slavonskom Brodu s Ministarstvom rada, 

mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 

„Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Zaželi još jednom u Petrijevcima“ koji se 

nalazi u „Zaželi – program zapošljavanja žena – FAZA II“. 

30.09.2020. godine u Općini Petrijevci potpisan je Ugovor  o radu na godinu dana s 20 žena 

koje će skrbiti o 120 korisnika (starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju). 

Vrijednost projekta je 1.829.300,00. 

Partneri u projektu su: obvezni partneri - Hrvatski zavod za zapošljavanje – područna služba 

Osijek i Centar za socijalnu skrb Valpovo te LAG „Karašica“ koji je zadužen za upravljanje i 

administraciju projekta. 

23. Izvršena je druga deratizacija u listopadu 2020. godine uz nadzor Javnog zdravstva 

Osječko-baranjske županije. 

24. 31.12.2020. godine potpisali smo Aneks ugovora o odvozu komunalnog otpada s 

Urbanizmom d.o.o. Valpovo. 

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

udruženje nastavilo s redovnim obavljanjima djelatnosti za sve obrtnike. 

26. 09.07.2020. godine potpisan je ugovor s „Zakladom Vrhbosanske nadbiskupije“ sa 

sjedištem u Vukovaru. Uz mnoge županije, gradove, općine i Općina Petrijevci se pridružila 

zakladi koja ima zadatak da uključi pokretanje inicijative i osnivanje, izgradnja, uređivanje i 

opremanje domova za stare i nemoćne, pružanje raznih oblika potpore starim, nemoćnim i 

bolesnim osobama, sudjelovanje u financiranju obnove i opremanja objekata u kojima 

prebivaju djeca predškolske dobi, učenici i studenti, potpore fizičkim osobama (obiteljima u 

potrebi) i pravnim osobama koje provode programe i projekte usmjerene na dobrobit djece i 

mladih, dodjele novčane potpore učenicima i studentima tijekom njihovog redovnog 

školovanja, prikupljanja novčanih sredstava za pomoć u ostvarenju drugih projekata 

Vrhbosanske nadbiskupije.  

27. 10. i 11. srpnja 2020. godine u novim, teškim uvjetima zbog pandemije corona virusa, 

održane su 26. „Petrijevačke žetvene svečanosti“ kao  manifestacija izvornog i amaterskog 

folklornog stvaralaštva pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci s ciljem očuvanja starog 

običaja žetve u Petrijevcima. 

 Ovogodišnjem održavanju „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“ zbog novonastalih uvjeta 

održane su konzultacije s pjevačkim zborovima, članovima „Dramske sekcije“ KUD-a 



„N.Š.Zrinski“ i sastanak s članovima „Žetelačke skupine“ i nakon njihovog pozitivnog 

odgovora, Odbor „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“ je na svojoj sjednici donio odluku o 

održavanju 26-ti Petrijevački žetvenih svečanosti u skraćenom obliku odnosno nastup samo 

naših pjevačkih zborova, dramske sekcije i žetelačke skupine uz prethodnu izložbu u holu 

osnovne škole i Sv. Misu s prinošenjem plodova.  

Postavljeno je 100 stolica na primjerenu distancu i sredstvo za dezinfekciju pri dolasku na 

prostor ispred sportske dvorane prema mjerama Stožera Civilne zaštite. 

Iskreno se zahvaljujem svim sudionicima programa i svima koji su pomogli u realizaciji 

ovogodišnjih „specifičnih“ „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“  

28. Sufinancirali smo memorijalni nogometni turnir „Josip Andrišić – Šiško“ koji je održan 

01.08.2020. godine u Satnici u organizaciji NK “Satnica“. 

29. 05.08.2020. godine 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.  

30. 05.10.2020. godine povodom dana starijih osoba (1.10.) organizirali smo u Domu  Satnica 

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

pjevačkog zbora umirovljenika Petrijevci primjenjujući sve epidemiološke mjere koje su bile u 

to vrijeme. 

31. 01.11.2020. 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. 

32. 04.10.2020. godine u organizaciji UŠR „Karašica“ na ribnjaku „Stara Karašica“ održana je 

„Blinkerijada“ koju je Općine Petrijevci pomogla financijski. 

33. 17.11.2020. godine dužnosnici općine Petrijevci s učenicima i učiteljima  OŠ Petrijevci   

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

34. 30.11.2020. 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.  

35. Advent u Petrijevcima i Satnici nismo mogli organizirati kao prethodnih godina, kao ni 

Božićne koncerte zbog epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite, ali smo u centru 

Petrijevaca postavili adventski vijenac i zapalili svijeće.   

36. 30. i 31.12.2020. godine pomogli smo pripadnicima Crvenog križa Petrijevci u organizaciji 

prikupljanja prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština  za stradale u potresu na 

području Banovine. Hvala LD „Jastreb“ Petrijevci na ustupljenom prostoru Lovačkog doma. 

37. Tradicionalni novogodišnji vatromet otkazan je zbog tragičnih događanja uslijed potresa 

na području Banovine.                                                                                                                                                                                                                                                                      

38. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran i u  drugoj polovici  2020. godine. 

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

sportske dvorane (nije plaćano u vrijeme obustave treniranja u dvorani) prema  planiranim 

sredstvima u proračunu općine. Kao i prethodnih godina i ove 2020. godine darivali smo 

učenike OŠ Petrijevci sa bilježnicama na početku školske godine 2020/2021., 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

40. Tijekom druge polovice 2020. godine suradnja s udrugama bila je dobra, a rezultirala je 

uspješnom zajedničkom organizacijom Petrijevačkih žetvenih svečanosti, organiziranjem 

sportskih natjecanja i njihovih redovnih aktivnosti koje smo mogli organizirati na čemu im 

iskreno zahvaljujem. 

41. I u drugoj polovici 2020. 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). 

42. Tijekom druge polovice 2020. godine redovno smo  prema potpisanom ugovoru  

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

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

44. U 2020. godini prvi put je donesen Program mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih na području Općine Petrijevci, proveden je Javni poziv i potpisani ugovori s pet 

mladih obitelji o sufinanciranju 10% vrijednosti kupovine kuće ili rekonstrukcije postojećeg 

objekta gdje stanuju, a najviše 30.000,00 kn. 

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 2020. godinu, a izrađen je i proračun za 2021. 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 pandemijom corona 

virusom. 

 

Petrijevci, __.ožujak 2021.                                                             Načelnik Općine Petrijevci 

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


