
Z A P I S N I K 

 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u petak, 09. lipnja 2017. 
godine u prostorijama stare Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19,00 sati. 
 
NAZOČNI: Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Martina Stanković, Ivan Zečević, Josip Kuštro, 
Josip Koški, Mario Koški, Anto Aničić, 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 otvorio predsjednik Općinskog vijeća Ivan Vrbanić koji je pozdravio sve nazočne, 
konstatirao da su sjednici nazočni svi vijećnici i predložio slijedeći 
 

D n e v n i  r e d : 

 
1. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti. 

 
2. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika, tajnika i članova 

Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti. 
 

3. R a z l i č i t o. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi: 
 

Točka 1. 
Pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Ivan Vrbanić je upoznao nazočne s prijedlogom 
Odluke o osnivanju Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti kao stalnog radnog tijela 
Općinskog vijeća u svrhu pripreme, organiziranja i provođenja manifestacije kulturnog, 
izvornog i amaterskog folklornog stvaralaštva „Petrijevačke žetvene svečanosti“. 
Odbor Petrijevačkih žetvenih svečanosti ima predsjednika, potpredsjednika, tajnika i 16 
članova koji se imenuju iz redova: vijećnika, izvršnih tijela Općine Petrijevci, Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Petrijevci, predstavnika udruga, te vanjskih suradnika. 
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje se 
odnose na rad stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Petrijevci, a propisana su 
Odlukom o radnim tijelima Općinskog vijeća, Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine 
Petrijevci i Statutom Općine Petrijevci.  
Budući da rasprave nije bilo, pristupilo se glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (13 
glasova „ZA“) donesena Odluka o osnivanju odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti koja se 
nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 2. 

Temeljem donesene Odluke o osnivanju Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti, a na 
prijedlog osam vijećnika Kluba Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Ivan Vrbanić je 
predložio donošenje Odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika, tajnika i članova 
Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti kojom se imenuju: Ivo Zelić, za predsjednika, Đuro 
Petnjarić, za potpredsjednika, Milka Furlan, za tajnicu, Ivan Vrbanić, Jasna Stojaković, Ivan 
Zečević, Martina Stanković, Josip Koški, Josip Kuštro, Ljiljana Poštić, Šimica Koški, Zdenka 



Vukadin, Snježana Jung, Renata Štajnbrikner, Višnja Gubica, Josip Bronzović, Darija Prša 
Lučenčić, Renata Pilgermayer i Ana Egredžija, za članove. 
U nastavku je vijećnik Zvonko Babić rekao da smatra da bi u Odboru trebao biti i predstavnik 
oporbe, ali na upit predsjednika da li ima konkretan prijedlog nije se izjasnio. 
Stoga se pristupilo glasovanju, tijekom kojeg je većinom glasova (9 glasova „ZA“, 2 glasa 
„SUZDRŽAN“ i 2 glasa „PROTIV“) usvojena predložena Odluka o imenovanju 
predsjednika, potpredsjednika, tajnika i članova Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti 
koja se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
Mandat imenovanih članova traje do kraja mandata Općinskog vijeća koje ih je imenovalo. 

 
Točka 3. 

Gospodin Ivan Vrbanić konstatirao je da je konstituirano Općinsko vijeće i sukladno 
Poslovniku podsjetio vijećnike da u određenom roku od 15 dana izvijeste predsjednika 
Općinskog vijeća o formiranju Klubova vijećnika. 
Na kraju je čestitao svim izabranima i poželio dobru i konstruktivnu raspravu tijekom naredne 
četiri godine i pozvao sve vijećnike na zajedničko fotografiranje.  

 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 19,40 sati.    
 
 
 

      Zapisničar:       Predsjednik:       
 
______________     ______________ 
   Ana Egredžija         Ivan Vrbanić,v.r.  
 
 
 


