ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u utorak,
18. lipnja 2013. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 10,00 sati.
NAZOČNI: Maja Biro, voditeljica Ispostave Valpovo Ureda državne uprave u Osječkobaranjskoj županji, Ivo Zelić, Đuro Petnjarić, Ivan Vrbanić, Ivan Zečević, Martina Stanković,
Jasna Stojaković, Miroslav Marić, Mario Koški, Zdenko Marukić, Ivica Walz, Ivan Novak i
Samir Župančić, izabrani vjećnici.
OSTALI NAZOČNI: Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Ana Egredžija,
Đuro Tačković, Damir Dorkić, Davor Runje, predstavnik HRV-a i Ksenija Lazar,
predstavnik „Valpovštine“.
NENAZOČAN: Miroslav Jocić
Sjednicom predsjedava gospođa Maja Biro, po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave
u Osječko-baranjskoj županiji zaduženog Odlukom državnog tajnika Središnjeg državnog
ureda za upravu Republike Hrvatske za sazivanje konstituirajuće sjednice i vođenje sjednice
do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća.
Pozdravila je sve nazočne i prozvala novoizabrane vijećnike, potom konstatirala da je sjednici
nazočno ukupno 12 vijećnika od 13 izabranih, te da postoji kvorum za održavanje
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.
Upoznala je nazočne s odlukom Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Općine
Petrijevci kojom su zbog nespojive dužnosti načelnika Ivo Zelić i zamjenika načelnika Đuro
Petnjarić zamijenjeni novim kandidatima Đurom Tačkovićem i Damirom Dorkićem.
Potom je pozvala gospodina Ivana Vrbanića da nastavi s daljnjim predsjedanjem sjednice.
Gospodin Ivan Vrbanić zahvalio je na ukazanom povjerenju i preuzeo daljnje vođenje
sjednice Općinskog vijeća i za zapisničara predložio Anu Egredžija, a za ovjerovitelje
zapisnika Đuru Tačkovića i Ivana Novaka što je jednoglasno usvojeno.
Potom je predložio slijedeći
Dnevni red:
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 te se prišlo njegovoj razradi kako slijedi:
Točka 1.
Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća, predsjedatelj je predložio Mandatno
povjerenstvo u slijedećem sastavu: Đuro Tačković, predsjednik, Ivan Novak i Mario
Koški, članovi. Provedeno je pojedinačno glasovanje tijekom kojeg je jednoglasno
usvojen navedeni prijedlog i izabrano predloženo Mandatno povjerenstvo.
Zatim je određena stanka u trajanju od pet minuta kako bi Mandatno povjerenstvo
pripremilo Izvješće za nastavak sjednice.

Točka 2.
Izvješće Mandatnog povjerenstva pročitao je gospodin Đuro Tačković i upoznao vijećnike
s rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Petrijevci.
Tako je lista HDZ u Općinskom vijeću osvojila 8 mandata, lista SDP i HNS 3 mandata i
lista HDSSB 2 mandata. Također je upoznao vijećnike s obavijesti Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Petrijevci o stavljanju mandata u mirovanje načelnika Ive Zelića kojeg će u
Općinskom vijeću zamijeniti Đuro Tačković i zamjenika načelnika Đure Petnjarića kojeg
će u Općinskom vijeću zamijeniti Damir Dorkić.
U nastavku je predsjedatelj Ivan Vrbanić pročitao tekst svečane prisege vijećnika na koji
je svaki vijećnik pojedinačno prisegnuo i isti potpisao.
Potom je konstatirao da je Općinsko vijeće primilo na znanje Izvješće o provedenim
izborima za članove Općinskog vijeća i načelnika Općine Petrijevci.
Točka 3.
Vijećnik Ivan Zečević ispred Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice predložio
je za predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Martinu Stanković, a za članove Damira
Dorkića, Miroslava Marića i Zdenka Marukića, te je predložio oporbi da predlože svog
kandidata. Vijećnik Ivica Walz predložio je Samira Župančića, nakon čega se pristupilo
pojedinačnom glasovanju tijekom kojeg je utvrđeno da je izabran Odbor za izbor i
imenovanja u predloženom sastavu.
Točka 4.
Sukladno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća, vijećnik Ivan Zečević u ime
Kluba Hrvatske demokratske zajednice Općine Petrijevci za predsjednika Općinskog
vijeća predložio je Ivana Vrbanića, a za potpredsjednika Miroslava Marića. Priložio je
potpise svih vijećnika HDZ-a.
Drugih prijedloga nije bilo, te je provedenim glasovanjem jednoglasno za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Petrijevci izabran Ivan Vrbanić i za potpredsjednika Miroslav
Marić.
Gospodin Ivan Vrbanić zahvalio je na ukazanom povjerenju te predložio dobru
međusobnu suradnju svih vijećnika u svrhu boljitka Općine Petrijevci.
U nastavku je predložio dopunu dnevnog reda točkom 5. Izbor predsjednika i članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja i točkom 6. Izbor Povjerenstva za poljoprivredu i
procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Dopuna dnevnog reda je usvojena jednoglasno.
Određena je stanka u trajanju od pet minuta kako bi se sastao Odbora za izbor i
imenovanje
Točka 5.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, Martina Stanković predložila je za
predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Ivana Vrbanića, a za članove Miroslava
Marića, Ivicu Walza, Milku Furlan i Anu Egredžija. Navedeni prijedlog je jednoglasno
usvojen.
Točka 6.
Odbor za izbor i imenovanja za Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od
elementarnih nepogoda predložio je Ivana Zečevića, za predsjednika, a za članove Ivana
Vrbanića, Zdenka Marukića, Josipa Bronzovića i Nikolu Egredžija.
Prijedlog je usvojen jednoglasno i imenovano je
Povjerenstvo za poljoprivredu i
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Petrijevci kako je navedeno.

Gospodin Ivan Vrbanić čestitao je izabranima i pozvao načelnika Općine Petrijevci
gospodina Ivu Zelića da se obrati nazočnima sa par riječi. On je također čestitao svima
izabranima i poželio svima dobru suradnju, a posebno je čestitao gospodinu Zdenku
Marukiću koji dužnost vijećnika Općine Petrijevci kontinuirano obnaša od 1993. godine.
Također se nazočnima obratio i gospodin Đuro Petnjarić koji je čestitao na izboru
predsjedniku Općinskog vijeća, njegovom zamjeniku i svim vijećnicima i zaželio svima
sretan mandat i donošenje dobrih odluka na opće zadovoljstvo svih mještana Općine
Petrijevci.
Na kraju se gospodin Ivan Vrbanić zahvalio svima na nazočnosti, rekao da se u skoro
vrijeme očekuje naredna sjednica Općinskog vijeća i sve pozvao na domjenak u restoran
„Park“ u Valpovu.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik zaključio sjednicu u 10,35 sati.

Zapisničar:
______________
Ana Egredžija

Ovjerovitelj:

Ovjerovitelj:

______________
Đuro Tačković

_________________
Ivan Novak

