
Z A P I S N I K 

 

sa 1. konstituirajuće  sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 

08. lipnja 2021. godine u vijećnici zgrade Općine Petrijevci s početkom u 19,00 sati. 

 

NAZOČNI: Ivo Zelić, Jelena Piegel Vidaković, Josip Koški, Ivana Zeko, Anto Aničić, 

Martina Stanković, Reo Strišković, Josip Kuštro,  Snježana Jung, Mario Koški, Antonija Orlić 

Domanovac, izabrani vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Šimica Koški, Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

Ana Egredžija, zapisničar, Draženka Vidović, predstavnik Hrvatskog radija Valpovština i 

Denis Fekete,  Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  

   

NENAZOČNI: Ivan Vrbanić i Mario Raič   

 

Sjednicu je otvorila gospođa Milka Furlan sukladno članku 87. stavku 1. Zakona o lokalnim 

izborima, te tom prilikom pozdravila sve nazočne i zamolila interpretiranje himne Republike 

Hrvatske što je i učinjeno. 

Potom je upoznala nazočne s  rezultatima izbora članova Općinskog vijeća Općine Petrijevci 

provedenih 16. svibnja 2021. godine, objavljenih od Općinskog izbornog povjerenstva 20. 

svibnja 2021. godine,  te konstatirala da je Hrvatska demokratska zajednica- HDZ čiji je 

nositelj kandidacijske liste bio Ivo Zelić osvojila 10 mandata dok je kandidacijska lista grupe 

birača čiji je nositelj kandidacijske liste bio Ivan Vrbanić osvojila 3 mandata. 

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. 

Istaknula je da je sjednici nazočna dovoljna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih 

odluka. U nastavku je konstatirala je da je slijedeća na listi koja je osvojila najveći broj 

glasova na izborima za Općinsko vijeće Općine Petrijevci Jelena Piegel Vidaković koju je 

sukladno zakonu pozvala da preuzme predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika 

Općinskog vijeća. 

Gospođa Jelena Piegel Vidaković je pozdravila sve nazočne i nastavila s radom sjednice, te 

predložila 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 Općinskog vijeća. 

5. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Potom se prišlo razradi dnevnog reda kako slijedi: 

 

Točka 1. 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica Kluba vijećnika Hrvatske demokratske 

zajednice Ivana Zeko predložila je da se u Mandatno povjerenstvo imenuju: Martina 

Stanković, za predsjednika i Mario Koški za člana. Na upit predsjedavajuće, vijećnica 

Antonija Orlić Domanovac se izjasnila da oporba nema prijedloga, te je za drugog člana od 

Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice predložen Reo Strišković. 



Navedeni prijedlozi su od strane općinskih vijećnika jednoglasno (11 glasova „ZA“) usvojeni 

i doneseno je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva koje se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

Točka 2. 

Izvješće Mandatnog povjerenstva pročitala je Martina Stanković koja tom prilikom upoznala 

vijećnike s rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 

Tako je lista HDZ za Općinsko vijeće osvojila 10 mandata, dok je kandidacijska lista Grupe 

birača  osvojila je 3 mandata. 

Općinsko izborno povjerenstvo svojom objavom od 20. svibnja 2021. godine utvrdilo je da je 

za načelnika Općine Petrijevci izabran je kandidat Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, 

Ivo Zelić koji je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci podnio  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 Šimica Koški, neizabrani kandidat sa liste Hrvatske demokratske 

zajednice – HDZ.  

Slijedom navedenog dužnost vijećnika Općinskog vijeća općine Petrijevci obavljat će: Jelena 

Piegel Vidaković (HDZ), Josip Koški (HDZ), Ivana Zeko (HDZ), Anto Aničić (HDZ), 

Martina Stanković (HDZ), Reo Strišković (HDZ), Josip Kuštro (HDZ), Snježana Jung (HDZ), 

Mario Koški (HDZ), Šimica Koški (HDZ), Ivan Vrbanić (kandidacijska lista Grupe  birača), 

Mario Raič (kandidacijska lista Grupe  birača),  i Antonija Orlić Domanovac (kandidacijska 

lista Grupe  birača),.  

U nastavku je predsjedateljica pročitala tekst svečane prisege vijećnika na koji je svaki 

vijećnik pojedinačno prisegnuo izgovarajući riječ „prisežem“ i potpisao svečanu prisegu.  

Imenovani vijećnici koji nisu nazočni ovoj sjednici svoju će prisegu položiti na narednoj 

sjednici Općinskog vijeća. 

Potom je konstatirala 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 10 vijećnika, Ivana Zeko je  

predložila da se za predsjednika Odbora za izbor i imenovanja imenuje Reo Strišković, a za 

članove Martina Stanković, Anto Aničić i Josip Kuštro. Drugih prijedloga nije bilo, te je za 

petog člana predložila Šimicu Koški. Potom se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su 

jednoglasno ( 11 glasova „ZA“) izbran Odbor za izbor i imenovanja u predloženom sastavu.  

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja se nalazi u 

privitku ovog zapisnika.    

 

Točka 4. 

Sukladno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća, vijećnica Ivana Zeko je u ime Kluba 

Hrvatske demokratske zajednice, koji čini 10 vijećnika, za predsjednika Općinskog vijeća 

predložila Jelenu Piegel Vidaković. 

Budući da drugih prijedloga nije bilo, nakon provedenog glasovanja je utvrđeno da je za 

predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci jednoglasno (11 glasova „ZA“) izabrana 

Jelena Piegel Vidaković, te je Općinsko vijeće tim činom konstituirano. 

Gospođa Jelena Piegel Vidaković se zahvalila svima na ukazanom povjerenju, čestitala 

općinskom načelniku na osvojenom mandatu i istaknula da će raditi za boljitak svih građana, 

a sjednice Općinskog vijeća  će se voditi sukladno Statutu, Poslovniku o radu i Etičkom 

kodeksu. 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci  nalazi se u privitku ovog 

zapisnika. 

 

 



Točka 5. 

U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice, koji čine 10 vijećnika u Općinskom vijeću 

Općine Petrijevci, za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci, vijećnica Ivana 

Zeko, predložila je Josipa Koški.  

Drugih prijedloga nije bilo, te je nakon provedenog glasovanja utvrđeno da je za 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci jednoglasno (11 glasova „ZA“) izabran 

Josip Koški.  

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci nalazi se u privitku ovog 

zapisnika.  

Potom se nazočnima obratio gospodin Ivo Zelić, općinski načelnik, koji je pozdravio sve 

nazočne, čestitao novoizabranoj predsjednici Općinskog vijeća i njezinom zamjeniku, te 

izrazio nadu u dobru suradnju sa Općinskim vijećem u svrhu dobrobiti svih građana. 

Zaželio je svima puno sreće, zdravlja i rada te ih kako je to i uobičajeno pozvao na kratki 

domjenak priređen u tu svrhu.  

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednica zaključila sjednicu u 19,30 sati.    

 

 

 

Predsjedatelj:       Predsjednica  

               Općinskog vijeća        

 

Milka Furlan, dipl.oec.v.r..  Jelena Piegel Vidaković, univ.spec.ing.aedif.v.r.

  

 

 

    Zapisničar:            

   Ana Egredžija 

 

 

 


