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

2020. 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 

i opremljenost komunalne i društvene infrastrukture i što kvalitetniji društveni život naših 

mještana praćen kulturnim, zabavnim i športskim zbivanjima i stvaranja boljih uvjeta 

rada ustanova i udruga naše općine. 

Ovo razdoblje obilježila je korona virus i rad se odvijao u specifičnim uvjetima od 

15.03.2020. godine kada je Stožer Civilne zaštite Općine Petrijevci  donio Odluku: „Mjere 

ponašanja građana, ustanova i udruga na području Općine Petrijevci za vrijeme korone 

virusa“ koje su vremenom postajale i rigoroznije, a posebno nakon prve oboljele osobe u 

Petrijevcima od Covida 19. 

U tom razdoblju prostorije općine bile su zatvorene, ali rad s građanima nije prekinut niti 

jedan dan i na različite načine pružili smo uslugu svim građanima koji su je tražili. 

 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, Jedinstveni upravni odjel 

 

Postavljena informatička instalacija i ugrađen novi bojler za grijanje prizemlja zgrade. 

Za potrebe rada uposlenika nabavljena dva računala, printer, a pojavom korana virusa 

kupljena su i tri laptopa zbog novih okolnosti funkcioniranja uprave odnosno rada u 

svojim domovima. 

 

2. Sustav odvodnje otpadnih voda 

 

Nakon što su 20.11.2019. započeli radovi na izgradnji Sustava odvodnje otpadnih voda, 

radovi su nastavljeni i u prvoj polovici 2020. godine prema planu koji je predviđen 

početkom godine i realiziran je u cijelosti. 

 

3. Kuća za Velimira Kostelac 

 

Nakon što je 30.11.2019. očišćen 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.  
Radovi na izgradnji kuće nastavljeni su 17.02.2020. kopanjem podruma. Tijekom ovog polugodišnjeg 

razdoblja kuća je sazidana, izgrađeno je krovište, započelo je unutarnje uređenje, ali nije završena do 

predviđenog roka 30.06.2020. zbog nastale situacije izazvane korona virusom, ali očekujemo završetak 

do kraja rujna. 

 

4. Park s dječjim igralištem i fitnesom u Satnici 

 

Nakon završetka građevinskih radova i postavljanja cjelokupne predviđene opreme, 

cjelokupnog hortikulturnog uređenja zelenih površina i postavljanja javne rasvjete u 2019. 

godini, ogradu prema susjedima postavili smo u prvoj  polovici  ove godine i tako završili 

cjelokupan projekt koji je na usluzi mještanima Satnice. 

     

5. NK “Satnica“  

 

Na igralištu obnovljene kućice za pričuvne igrače i službene osobe. 

 

6. Zgrada veterinarske stanice u ulici Petra Preradovića 

 

Nakon što je tijekom 2019. godine 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 u prvoj 

polovici 2020. godine uređeno je krovište i vanjska fasada i zgrada je trenutno u funkciji 

spremišta zbog čega je i kupljena.  

Postojeći bunar u dvorištu zgrade nismo zatrpali nego smo postavili šaht, a ogradu s ulične 

strane planiramo postaviti nakon izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i 

rekonstrukcije ceste i nogostupa u ulici Petra Preradovića. 

 

 7. 30.01.2020. prijavili smo projekt „Izgradnja košarkaškog i teniskog igrališta s vanjskim 

fitnesom u Petrijevcima“ na natječaj Državnog ureda za sport, ali zbog svih događanja 

izazvanim korona virusom, Državni ured za sport je poništio natječaj i ostavio za neka 

bolja vremena kada se stabilizira gospodarska situacija. 

 

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

 

Nakon što je 02.10.2019. izvršeno uvođenje u radove Parkirališta u centru Petrijevaca iza 

zgrade općine, te između stare i nove škole , izvođača radova Osijek-Koteks, radovi su 

započeli i odvijali se do kraja godine, a nastavljeni su i početkom 2020. koji su završeni 

03.03.2020. godine kada smo i predali zahtjev za tehnički pregled koji je obavljen 

13.03.2020. godine, a pravovaljana Uporabna dozvola dobivena je 30.03.2020. godine i od 

tada je parkiralište na korištenju svih Petrijevčana i za sve prolaznike koji se nađu u 

centru Petrijevaca. 

 

 



 9. Dom Satnica 

 

Uređeno je predvorje ulaska u trgovinu i ugostiteljski objekt gdje su promijenjene 

elektroinstalacije, napravljeno skladište za trgovinu, izvršeni ličilački radovi i postavljena 

nova stolarija. 

 

10. Groblje u Petrijevcima 

 

Spremište za alat i strojeve, na postojeći betonski krov koji je propuštao vodu u spremište 

postavljen je novi kosi limeni krov i uređena vanjska fasada. 

U zgradi oproštaja uređen sanitarni čvor. 

 

11. Obilaznica oko Petrijevaca 

 

Dana 29.06.2020. otvorena je za promet obilaznica oko Petrijevaca duga 3,88 km, vrijedna 

gotovo 70 milijuna kuna i trajno riješili dugogodišnji problem buke, zagađenosti zraka i 

sigurnosti građana Petrijevaca i svih sudionika u prometu koji su išli kroz centar 

Petrijevaca i poznate velike Petrijevačke zavoje. 

 

12. Tijekom prve polovice 2020. godine organizirali smo košnju i  uređenje zelenih 

površina  prema potrebi (Kraljevo brdo, Dolčica, Ribnjak Petrijevci, Židovsko groblje i 

prostor oko groblja..). 

Posebnu pozornost dali smo uređenju središta Petrijevaca i Satnice. 

 

13. Tijekom prve polovice 2020. godine redovno je održavana javna rasvjeta, prometna 

signalizacija prema potrebi. 

 

14. Tijekom prve polovice 2020. godine uređivani su poljski putovi prema potrebi 

(otresnice u Satnici: poljski put iza Školske ulice koji izlazi na lokalnu cestu Satnica-

Ladimirevci, i poljski put koji izlazi na Radićevu ulicu, Kapelica), izgrađen prijelaz preko 

kanala u Žiganovici (Satnica) za potrebe poljoprivrednika da mogu doći do svojih čestica. 

 

15. Izvršena je deratizacija od 27.-30.01.2020. godine uz nadzor Javnog zdravstva Osječko-

baranjske županije. 

 

16. 14.01.2020. donijeta je Odluku da CPA d.o.o. Zagreb bude izrađivač 4-tih izmjena i 

dopuna PPU Općine Petrijevci koji je u tijeku. 

 

17. 16.01.2020. potpisani ugovori o otkupu poljskih putova u Kapelici od Jadranke i Ivana 

Sekereš zbog rješavanja imovinskog stanja jer su dotični putovi iako u javnoj uporabi za 

građane bili u privatnom vlasništvu. 

 

18. U siječnju 2020. godine na zamolbu kardinala Vinka Puljića pomogli smo s 15.000,00 

kn Vrhbosansko bogoslovno sjemenište u Sarajevu, a 10.02.2020. zajedno s ostalim 

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



bogoslovno sjemenište bio sam u posjeti Vrhbosanskoj nadbiskupiji na poziv kardinala 

Vinka Puljića gdje su nas upoznali o utrošku sredstava koje smo im doznačili. 

12.05.2020. godine u Vukovaru je osnovana Zaklada Vrhbosanske nadbiskupije u 

nazočnosti premijera, nekoliko ministara Vlade Republike Hrvatske, saborskih zastupnika, 

župana, gradonačelnika, načelnika, gospodarstvenika, kardinala Vinka Puljića, 

nadbiskupa Đure Hranića i ostalih uzvanika. 

 

19. 27.01.2020. donio sam Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje 

Općine Petrijevci za 2020. godinu 

 

20. 19.03.2020. donio sam Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Petrijevci. 

 

21. 27.04.2020. donio sam Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku 

 

22. 27.04.2020. donio sam Plan operativne provedbe programa aktivnosti temeljem Zakona 

o sustavu civilne zaštite. 

 

23. 27.04.2020. donio sam Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u 

Općini Petrijevci, a 28.04. 2020. i Financijski plan za požarnu sezonu 2020. godine 

 

24. 28.04.2020. godine donio sam  Plan dežurstva dužnosnika Općine Petrijevci u pred 

žetvenom i žetvenom razdoblju 

 

25. 27.04.2020. donio sam Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 

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

razdoblje)  

 

26. 29.04.2020. donio sam Plan lokacija zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja 

požara. 

 

27. 28.05.2020. održan je sastanak s izrađivačima Monografije „Općina Petrijevci – Danas-

Jučer-Sutra“ i trenutno je u izradi prema potpisanom ugovoru koja bi trebala imati 

promociju za dan općine 2021. godine. 

 

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

 

Uposlenici LAG „Karašica“ pripremili su i 04.03.2020. predali zahtjev za projekt 

“Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i sport“ gdje je Općina Petrijevci nositelj 

projekta, a partneri su općine Bizovac, Koška, Punitovci i LAK „Karašica“ koji će i 

provoditi aktivnosti u dogovoru sa svim sudionicima projekta. 

                                                                                                                                                                                                                             

15.06.2020. održana je završna konferencija projekta „Zaželi – ostvari u Petrijevcima“ koji 

je obuhvatio  15 žena koje su u proteklom razdoblju skrbile o 60 korisnika  i to starijim  

osoba na području Općine Petrijevci. 

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



Partneri na projektu bili su LAG „Karašica“ koji su uspješno i proveli ovaj projekt, te 

Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Valpovo. 

 

29. 6.1.2020. povodom TRI KRALJA-BOGOJAVLJANJA Hrvatska radio televizija za 

emisiju Dobro jutro Hrvatska uživo je snimala običaj obilaska kraljeva po kućama u 

Petrijevcima i cijeli običaj u kući snimljen je kod obitelji Branimira Rebrine. Kraljevi su 

bili učenici 4-tog razreda OŠ Petrijevci koje je pripremila učiteljica gospođa Branka 

Rebrina, a u ime Općine Petrijevci govorio sam o povijesti običaja kraljeva u Petrijevcima.  

Običaj je emitiran u nekoliko informativnih emisija HRT-a što je bila izuzetna promocija 

Petrijevaca. 

                                                                                                                                                         

30. 31.01.2020. godine organizirano proglašenje najboljih u športu za prethodnu godinu i 

promoviran 25. broj športskog godišnjaka Općine Petrijevci. 

 

31. 23.02. 2020. održan je maskenbal gdje su članice DND Petrijevci organizirale povorku 

pod maskama ulicama Petrijevaca i prvi put bez pratnje Puhačkog orkestra DVD-a 

Petrijevci (nisu se okupili), a topli čaj i krafne na rukometnom igralištu pripremile su 

članice HUŽ Petrijevci sve pod pokroviteljstvom Općine Petrijevci. 

 

32. 03.04.2020. sudjelovali smo u obilježavanju 3. travnja – akcije za oslobađanje Baranje 

pod posebnim mjerama zbog korone virus 

 

33. Dan Općine Petrijevci 17. travanj na žalost nismo mogli obilježiti na uobičajen način 

kao prethodnih godina zbog korone virusa iako smo proveli natječaj za priznanja Općine 

Petrijevci,  jer su u to vrijeme bili zabranjeni svi skupovi. 

 

34. 30.05.2020. povodom dana državnosti na groblju u Petrijevcima zapalili smo svijeću i 

položili vijenac za poginule branitelje i umrle vijećnike. 

  

35. 22.06.2020. za Dan antifašizma zapalili svijeću i položili vijenac na groblju u 

Petrijevcima. 

 

36.  26.06. 2020. sudjelovali smo u obilježavanju dana 107. brigade HV. 

 

37. Rad dječjeg vrtića praćen je i financiran prema proračunu u prvoj polovici  2020. 

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

školsku kuhinju za sve učenike , nagradili smo i učenika generacije, a sufinancirali smo i 

troškove održavanja športske dvorane sukladno planiranim sredstvima u proračunu 

općine. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

38. Tijekom prve polovice 2020. godine suradnja sa udrugama bila je dobra, a rezultirala 

je uspješnom zajedničkom organizacijom (koliko nam je dozvolila situacija s korona 

virusom)  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. 

 

39. Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi oslobodili smo osobe slabijeg imovinskog 

stanja, zatim smo jednokratnom novčanom potporom pomagali osobe izrazito teškog 

materijalnog stanja. 

Umirovljenicima s mirovinom do 2.500,00 kn isplaćena je uskrsnica u iznosu od 100,00 do 

250,00 kn s razmjerno iznosu mirovine. 

 

40. Tijekom prve polovice 2020. godine redovno smo  mjesečno prema ugovoru do pojave 

korona virusa i obustave nastave u školama i na fakultetima 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 300,00 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. 

 

41. Nastavili smo sa financijskom potporom roditeljima za novorođenu djecu: 

Prvo dijete 4.000,00 kn 

Drugo dijete 7.000,00 kn 

Treće i svako naredno dijete 10.000,00 

 

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 s 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, 15.09. 2020.                                                              Načelnik Općine Petrijevci 

                                                                                                            Ivo Zelić, dipl. ing. 


