
Z A P I S N I K 

 

sa 1. konstituirajuće  sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u petak, 09. 
lipnja 2017. godine u prostorijama stare Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Martina Stanković, Ivan Zečević, Josip Kuštro, 
Josip Koški, Mario Koški, Antonija Orlić Domanovac, Zvonko Babić, Antun Stuparić, Dino 
Stojaković i Mirna Gelo, izabrani vijećnici. 
 
OSTALI  NAZOČNI: Maja Biro, voditeljica Ispostave Valpovo Ureda državne uprave u 
Osječko-baranjskoj županiji, Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci, Đuro Petnjarić zamjenik 
načelnika Općine Petrijevci,  Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Ana 
Egredžija, zapisničar, Davor Runje, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i Denis Fekete,  
Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  
     
Sjednicu je otvorila gospođa Maja Biro, po ovlaštenju predstojnice Ureda državne uprave u 
Osječko-baranjskoj županiji zadužene Odlukom državnog tajnika Ministarstva uprave 
Republike Hrvatske za sazivanje konstituirajuće sjednice i vođenje sjednice do određivanja 
osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 
Gospođa Maja Biro, pozdravila je novoizabrane vijećnike i ostale nazočne. 
Potom je izvršila prozivku vijećnika prema utvrđenoj konačnoj  listi Općinskog izbornog 
povjerenstva i utvrdila da je sjednici nazočno svih 12 izabranih vijećnika, te da postoji 
kvorum za održavanje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 
Obavijestila je nazočne da je sukladno Zakonu o lokalnim izborima, mandat izabranog 
vijećnika Ive Zelića stavljen u mirovanje, s obzirom da je izabran za načelnika Općine 
Petrijevci, te sukladno tome, konstatirala je da je slijedeći, na listi koja je osvojila najveći broj 
glasova na izborima za Općinsko vijeće Općine Petrijevci, izabran Ivan Vrbanić kojeg je 
pozvala da preuzme predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 
Gospodin Ivan Vrbanić nastavio je s radom sjednice, te pozvao sve nazočne da utvrde 
slijedeći: 
  

D n e v n i  r e d : 

 
1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva. 
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 - svečana prisega članova Općinskog vijeća  
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja. 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
U nastavku je predložio da se za zapisničara izabere Ana Egredžija, a za ovjerovitelje 
zapisnika Josip Kuštro i Zvonko Babić, što je jednoglasno usvojeno. 
Potom se prišlo razradi dnevnog reda kako slijedi: 

 
Točka 1. 

Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća, na 1. konstituirajućoj sjednici  Općinskog 
vijeća bira se Mandatno povjerenstvo kojeg treba podržati trećina članova Općinskog vijeća. 
U ime osam vijećnika, koji čine Klub Hrvatske demokratske zajednice, gospođa Jasna 
Stojaković pročitala je prijedlog da se u Mandatno povjerenstvo izaberu: Martina Stanković, 
za predsjednicu, Mario Koški i Antonija Orlić Domanovac, za članove, što su vijećnici 
jednoglasno prihvatili. 

 



Zatim je određena stanka u trajanju od pet minuta kako bi Mandatno povjerenstvo pripremilo 
Izvješće za nastavak sjednice.   

 
Točka 2. 

Izvješće Mandatnog povjerenstva pročitala je Martina Stanković i tom prilikom upoznala 
vijećnike s rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 
Tako je lista HDZ za Općinsko vijeće osvojila 8 mandata, lista Demokratskog saveza 
nacionalne obnove – DESNO osvojila je 2 mandata, lista Socijaldemokratske partije Hrvatske 
- SDP, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati - HNS osvojila je 2 mandata i lista 
Hrvatske seljačke stranke osvojila je 1 mandat. 
Za načelnika Općine Petrijevci izabran je kandidat Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, 
Ivo Zelić, a za zamjenika načelnika izabran je Đuro Petnjarić.   
Vijećnik Ivo Zelić podnio je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci obavijest da 
njegov mandat člana Općinskog vijeća miruje po sili zakona jer je izabran za načelnika 
Općine Petrijevci. Hrvatska demokratska zajednica je odredila da dužnost vijećnika umjesto 
člana čiji mandat miruje, obnaša Anto Aničić, neizabrani kandidat sa liste Hrvatske 
demokratske zajednice – HDZ..  
U nastavku je predsjedatelj Ivan Vrbanić pročitao tekst svečane prisege vijećnika na koji je 
svaki vijećnik pojedinačno prisegnuo izgovarajući riječ „prisežem“ i potpisao svečanu 
prisegu.  
Potom je konstatirao da je Općinsko vijeće primilo na  znanje Izvješće o provedenim izborima 
za članove Općinskog vijeća i načelnika Općine Petrijevci.  

 
Točka 3. 

U ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice, koji čini 8 vijećnika, a na temelju 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijevci, gospođa Jasna Stojaković predložila je 
za predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Josipa Kuštru, a za članove Martinu Stanković, 
Antu Aničića, Dinu Stojakovića i Zvonka Babića. Drugih prijedloga nije bilo, te se pristupilo 
glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ izbran Odbor za izbor i 
imenovanja u predloženom sastavu.     

 
Točka 4. 

Sukladno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća, vijećnica Jasna Stojaković je u ime 
Kluba Hrvatske demokratske zajednice, koji čini 8 vijećnika, za predsjednika Općinskog 
vijeća predložila Ivana Vrbanića. 
Budući da drugih prijedloga nije bilo, nakon provedenog glasovanja je utvrđeno da je za 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ izabran 
Ivan Vrbanić te da je Općinsko vijeće tim činom konstituirano. 
U nastavku je vijećnik Ivan Zečević u ime  Kluba Hrvatske demokratske zajednice, koji čine 
8 vijećnika u Općinskom vijeću Općine Petrijevci, za potpredsjednicu Općinskog vijeća 
Općine Petrijevci predložio Jasnu Stojaković.  
Drugih prijedloga nije bilo, te je nakon provedenog glasovanja utvrđeno da je za 
potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Petrijevci jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“, 
izabrana Jasna Stojaković.  
Potom se nazočnima obratio gospodin Ivo Zelić, općinski načelnik, koji je pozdravio sve 
nazočne, čestitao novoizabranom predsjedniku Općinskog vijeća i njegovoj zamjenici, te 
istaknuo dosadašnju dobru suradnju sa Općinskim vijećem i izrazio nadu u dobre odnose i u 
buduće, a sve za boljitak svih građana Općine Petrijevci. 
Vijećnik Antun Stuparić je zatražio da se u materijalima za slijedeću sjednicu dostave Statut i 
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 



Gospodin Đuro Petnjarić, zamjenik općinskog načelnika, je također čestitao svim članovima 
Općinskog vijeća i poželio ostvarenje svih zacrtanih ciljeva koji vode prosperitetu i napretku 
Općine Petrijevci.     
Gospodin Ivan Vrbanić zahvalio je na ukazanom povjerenju, čestitao izabranom načelniku i 
njegovom zamjeniku, te izrazio nadu da će se dobra suradnja između predstavničkog tijela i 
izvršnog tijela u Općini Petrijevci nastaviti i u ovom mandatu. Također je pozvao sve  
vijećnike da se za sve nedoumice, pitanja i sl., mogu obratiti općinskom načelniku, 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci ili njemu osobno. 
Potom je pozvao sve nazočne na domjenak u Hotel „Market-Meg“ u Petrijevcima.              

 
 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 18,40 sati.    
 
 
 

      Zapisničar:            
 
______________ 
   Ana Egredžija 
 
 
 
   Ovjerovitelj:              Ovjerovitelj: 
 
______________      _________________  
   Josip Kuštro             Zvonko Babić 


