
 Z A P I S N I K 

 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak, 29. ožujka 2022. 

godine u vijećnici zgrade Općine Petrijevci s početkom u 20,00 sati. 

 

NAZOČNI:  Josip Koški, Martina Stanković, Josip Kuštro, Mario Koški, Ante Aničić, Ivana 

Zeko, Šimica Koški i Snježana Jung,  izabrani vijećnici.  

 

OSTALI  NAZOČNI: Tomislav Šalavardić, Jasna Stojaković, Ivo Zelić, načelnik Općine 

Petrijevci, Zvonko Kajunić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci,  Ana 

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

Fekete,  Udruga „Petrijevci – ljudi i običaji“.  

   

NEOPRAVDANO NENAZOČNI: Ivan Vrbanić, Mario Raič i Antonija Orlić Domanovac 

  

Sjednicu je otvorio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci, Zvonko 

Kajunić koji je pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno osam vijećnika, te 

da su tri vijećnika neopravdano nenazočna. Potom je istaknuo da je temeljem novonastale 

situacije i zakonskih ovlasti sazvao ovu sjednicu Općinskog vijeća, te sukladno članku 87. 

Zakona o lokalnim izborima predložio da do izbora predsjednika sjednici predsjeda prvi 

izabrani  član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

Potom je vijećnik Josip Koški preuzeo vođenje sjednice , pozdravio sve nazočne i predložio  

slijedeći: 

 

D n e v n i     r e d: 

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva; 

 

2. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci; 

 

3. Prijedlog Odluke o  razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci;  

 

4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci;  

 

5. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci;  

 

6. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno ( 8 glasova „ZA“) usvojen, nakon čega se pristupilo njegovoj 

razradi kako slijedi: 

 

Točka 1. 

 

Vijećnica Martina Stanković, predsjednica Mandatnog povjerenstva, upoznala je nazočne 

vijećnike s Izvješćem Mandatnog povjerenstva koje konstatira da je vijećnik s kandidacijske 

liste Hrvatske demokratske zajednice Reo Strišković dostavio dana 14. ožujka 2022. godine 

pisanu obavijest da podnosi ostavku na mandat člana Općinskog vijeća Općine Petrijevci iz 

osobnih razloga.  

Mandatno povjerenstvo konstatira da je vijećnica s kandidacijske liste Hrvatske demokratske 

zajednice Jelena Piegel Vidaković dostavila dana 21. ožujka 2022. godine pisanu obavijest da 

podnosi ostavku na mandat članice Općinskog vijeća Općine Petrijevci iz osobnih razloga. 



Sukladno članku 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima vijećnika koji podnosi ostavku 

zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili 

mu miruje, a određuje ga stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 

Sukladno članku 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima Mandatno povjerenstvo konstatira 

da će dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Petrijevci , umjesto Rea Striškovića obnašati 

Tomislav Šalavardić, počev od 15. ožujka 2022. godine, a umjesto Jelene Piegel Vidaković 

dužnost vijećnika će obnašati Jasna Stojaković, počev od 22. ožujka 2022. godine.  

Potom se pristupilo činu polaganja prisege na način da je tekst prisege pročitao predsjedatelj 

dok su novoizabrani vijećnici Tomislav Šalavardić i Jasna Stojaković tom prilikom prisegnuli i 

istu potpisali.   

 

Točka 2. 

Vijećnica Martina Stanković ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o razrješenju 

predsjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci. Jelena Piegel Vidaković je 15. ožujka 2022. 

godine dostavila obavijest da podnosi ostavku na mjesto predsjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijevci. Sukladno članku 42. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Petrijevci u navedenom slučaju, ovlašteni potpredsjednik Općinskog vijeća dužan je uvrstiti 

ostavku na dnevni red sjednice Općinskog vijeća, koja se mora održati u roku od 15 dana od 

dana podnošenja ostavke, kako bi se utvrdila činjenica podnošenja ostavke na dužnost. 

Temeljem članka 42. stavak 2. u slučaju podnošenja ostavke predsjednika Općinskog vijeća,  

Općinsko vijeće dužno je izabrati novog predsjednika na istoj sjednici na kojoj se utvrđuje 

podnošenje ostavke dosadašnjeg predsjednika Općinskog vijeća, a najkasnije u roku od 15 

dana kad su dosadašnjem predsjedniku prestala prva na temelju obavljanja dužnosti.   

Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 glasova 

„ZA“)  usvojen prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice Općinskog vijeća Općine 

Petrijevci koja stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine Petrijevci“. Odluka o razrješenju predsjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci se 

nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci 

obrazložila je vijećnica Martina Stanković. Ona je tom prilikom rekla da je Josip Koški 

dostavio dana 22. ožujka 2022. godine obavijest da podnosi ostavku na mjesto 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci.  Sukladno članku 42. stavak 1. 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijevci predsjednik Općinskog vijeća može 

podnijeti ostavku na svoju dužnost  koju je potpredsjednik Općinskog vijeća dužan uvrstiti na 

dnevni red sjednice Općinskog vijeća, koja se mora održati u roku od 15 dana od dana 

podnošenja ostavke, kako bi se utvrdila činjenica podnošenja ostavke na dužnost. Temeljem 

članka 42. stavak 2. u slučaju podnošenja ostavke predsjednika Općinskog vijeća, Općinsko 

vijeće dužno je izabrati novog predsjednika na istoj sjednici na kojoj se utvrđuje  podnošenje 

ostavke dosadašnjeg predsjednika Općinskog vijeća, a najkasnije u rok od 15 dana kad su 

dosadašnjem predsjedniku prestala prava na temelju obavljanja dužnosti. 

Člankom 43. potpredsjednika Općinskog vijeća razrješava se na način i u postupku koji su 

propisani ovim Poslovnikom za razrješenje predsjednika Općinskog vijeća, a člankom 44. na 

ostavku potpredsjednika Općinskog vijeća primjenjuje se na odgovarajući način odredbe ovog 

Poslovnika kojima se uređuje ostavka predsjednika Općinskog vijeća. 

Člankom 91. stavak 1. podstavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 

predsjednicima i ostalim izabranim dužnosnicima predstavničkog tijela prava na temelju 

obavljanja dužnosti prestaju danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja 

ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke, a sukladno 

ovom članku činjenicu podnošenja ostavke na dužnost utvrđuje predstavničko tijelo s 

Odlukom o razrješenju zbog podnošenja ostavke.  



Rasprave nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg su jednoglasno (10 glasova 

„ZA“) usvojen prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 

Petrijevci koja stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine Petrijevci“. 

Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci se nalaze u privitku 

ovog zapisnika.  

Točka 4. 

Predsjednica Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice Općine Petrijevci, Ivana Zeko 

je upoznala nazočne s Prijedlogom Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Petrijevci. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci je preložen Josip Koški iz 

Satnice. Drugih prijedloga nije bilo, stoga se pristupilo glasovanju tijekom kojeg je 

jednoglasno (10 glasova „ZA“) usvojen prijedlog Odluke o izboru predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Petrijevci. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u 

„Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 

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

zapisnika. 

Točka 5. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, Ivana Zeko je u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske 

zajednice Općine Petrijevci za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Petrijevci predložila 

Ivanu Zeko. 

Drugih prijedloga nije bilo, stoga se  pristupilo glasovanju tijekom kojeg je jednoglasno (10 

glasova „ZA“) usvojen prijedlog Odluke o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine 

Petrijevci. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom 

glasniku Općine Petrijevci“. 

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

zapisnika. 

 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 20,13 sati.    

    

 

Zapisničar:       Predsjednik  

               Općinskog vijeća        

Ana Egredžija                                                   Josip Koški,v.r. 

 


