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Klasa: 023-01/17-01/46
Urbroj: 2178-01/01-17-2

Z A P I S N I K
o radu 1.konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća općine Oriovac
održane 19.lipnja 2017.godine.

Sjednica je održana u Oriovcu, Trg Hrvatskog preporoda br. 1, 19.lipnja 2017.godine u 18,30 
sati.
Sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima (N.N.br. 144/12), a sukladno Odluci 
ministra uprave, klasa:023-01/17-01/217, urbroj: 515-02-02-01/1-17-13 od 25.svibnja 
2017.godine, prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva predstojnik Ureda 
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji.
Prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća općine Oriovac otvorio je Mario Vučinić, 
dipl.iur., ovlašten od ministra uprave, sukladno članku 87. stavak 1. Zakona o lokalnim 
izborima..

Predsjedatelj je pozdravio sve izabrane članove Općinskog vijeća i ostale nazočne na 
sjednici.
Zapisnik na sjednici vodila je Darija Jandik, djelatnica Općinske uprave.
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući  konstatira da su od ukupno izabranih 15 
vijećnika Općinskog vijeća sjednici nazočno 15 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 
pravovaljani nastavak rada.

Nazočni vijećnici: Igor Vračić, Suzana Majetić, Iva Ivezić, Josip Jagodar, Dubravko 
Kolundžić, Đuro Pavelić, Ivan Kajmić, Zdenko Margetić, Mijo Galović, Matija Jošić, Pavo 
Fran, Mirko Beketić, Tadija Krištija, Draženko Roksandić, Alen Pešutić.

Ostali nazočni:   Mario Vučinić dipl.iur. predstojnik Ureda državne uprave BPŽ, Antun 
Pavetić načelnik općine Oriovac, Željka Čorak zamjenica načelnika općine Oriovac, Anica 
Hemen, pročelnica Upravnog odjela općine Oriovac.

Predsjedatelj je prozivanjem vijećnika utvrdio da je od ukupno 15  izabranih vijećnika 
sjednici je nazočno svih  15 vijećnika.

Predsjedatelj je podsjetio vijećnike da su Dnevnim redom utvrđene četiri točke:

1. Izbor Mandatnog povjerenstva         
2. Izvješće Mandatnog  povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

- utvrđivanje  člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati  sjednicom do izbora  
   predsjednika
- svečana prisega članova Općinskog vijeća

3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac.



TOČKA 1.
Izbor Mandatnog  povjerenstva 

Predsjedatelj je upoznao vijećnike da se sukladno članku 7. Poslovnika Općinskog vijeća, 
Mandatno povjerenstvo bira na prvoj sjednici na prijedlog 1/3 vijećnika. Mandatno 
povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Koristeći zakonska ovlaštenja predsjedatelj prvog dijela konstituirajuće sjednice predlaže 
usuglašeni sastav Mandatnog  povjerenstva

1. Ivan Kajmić                          (HSS)   -  za predsjednika
2. Draženko Roksandić             (SDP)   -  za člana
3. Tadija Krištija                       (HSS)   -  za člana

Kako nije bilo daljnjih prijedloga za sastav Mandatnog povjerenstva  predsjedatelj ja dao na 
glasovanje navedeni prijedlog za sastav Mandatnog povjerenstva.        
Po provedenom glasovanju s 11 glasova «ZA» i 4 glasa „SUZDRŽANA“ , prihvaćen 
prijedlog, a Rješenje u cijelosti  glasi:

Na temelju članka 41. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
10/09 i 7/13) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće na 1. konstituirajućoj sjednici 
održanoj 19.lipnja 2017.godine donosi

R J E Š E N J E
o izboru Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća

općine Oriovac

I

U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća općine Oriovac izabiru se:

1. Ivan Kajmić                          (HSS)   -  za predsjednika
2. Draženko Roksandić             (SDP)   -  za člana
3. Tadija Krištija                       (HSS)   -  za člana

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku» 
Brodsko-posavske županije.

Klasa: 022-01/17-01/47
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 19.06.2017.godine.

                                                                                                       Predsjedatelj

                                                                                                Mario Vučinić, dipl.iur.
                



Predsjedatelj određuje stanku od 10 minuta i moli Mandatno povjerenstvo da od izbornog 
povjerenstva preuzme izbornu dokumentaciju, da je pregleda i o svemu podnese izvješće 
vijeću.

TOČKA 2.
a) Izvješće Mandatnog  povjerenstva i potvrđivanje mandata članova Općinskog 

vijeća

Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće vijeću o 
rezultatima provedenih izbora dana 21.svibnja 2017.godine, o imenima izabranih članova, 
imenima članova koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću članova vijeća pa im mandat 
miruje, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana vijeća.

Ivan Kajmić predsjednik Mandatnog povjerenstva podnio je izvješće Mandatnog 
povjerenstva  koje u cijelosti glasi:

Na izborima održanim 21.svibnja 2017.godine za članove Općinskog vijeća općine Oriovac 
sudjelovalo je 7 političkih stranaka sa svojim kandidacijskim listama i to:

1. Hrvatska demokratska zajednica i
Hrvatski demokratski Savez Slavonije i Baranje

2. Hrvatska seljačka stranka 
3. Most nezavisnih lista  -Most
4. Socijaldemokratska partija Hrvatske 
5. Duspara Mirko – Nezavisna lista – Duspara Mirko
6. Kandidacijska lista grupe birača
7. Hrvatska stranka umirovljenika

Mjesta u Općinskom vijeću općine Oriovac ostvarile su slijedeće kandidacijske liste:

- Hrvatska demokratska zajednica  i                                                                  
  Hrvatski demokratski Savez  Slavonije i baranje                                             -  6 mjesta
- Hrvatska seljačka stranka                                                                                 -  6 mjesta
- Most nezavisnih lista – Most                                                                            -  2 mjesta
- Socijaldemokratska partija Hrvatske                                                                -  1 mjesto 

Mandatna komisija obavila je uvid u izborni materijal i rezultate i utvrđuje slijedeće:
Za članove Općinskog vijeća izabrani su:

1. JOSIP JAGODAR                                               - HDZ – HDSSB
2. IGOR MALJKOVIĆ                                           - HDZ – HDSSB
3. ĐURO PAVELIĆ                                               - HDZ – HDSSB
4. IVA IVEZIĆ                                                       - HDZ – HDSSB
5. DUBRAVKO KOLUNDŽIĆ                              - HDZ – HDSSB
6. SUZANA MAJETIĆ                                          - HDZ – HDSSB
7. ANTUN PAVETIĆ                                            - HSS
8. ZDENKO MARGETIĆ                                      - HSS
9. IGOR VRAČIĆ                                                  - HSS
10.  IVAN KAJMIĆ                                                 - HSS
11.  MIJO GALOVIĆ                                              - HSS
12. MIRKO BEKETIĆ                                            - HSS



13. MATIJA JOŠIĆ, mag.phil.et univ.bacc.relig.    - MOST-NEZAVISNA LISTA-MOST
14. PAVO FRAN, dipl.ing.građ.                              - MOST-NEZAVISNA LISTA-MOST
15. ZORAN NOŽINIĆ                                             - SDP

ANTUN PAVETIĆ kandidat izabran na kandidacijskoj listi HSS podnio je zahtjev za 
mirovanje  mandata člana Općinskog vijeća općine Oriovac, budući je izabran za Načelnika 
općine Oriovac, koju dužnost će obavljati profesionalno, a koja je u smislu članka 89. Zakona 
o lokalnim izborima nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća ,  te ga zamjenjuje 
neizabrani kandidat sa liste HSS  kojeg odredi  stranka.

Stranka HSS kao predlagatelj liste odredila je da ANTUNA PAVETIĆ zamjenjuje neizabrani 
kandidat sa iste liste i to: TADIJA KRIŠTIJA iz Kujnika.

Zaprimljen je  zahtjev za mirovanje mandata  IGORA MALJKOVIĆA kandidata izabranog 
na kandidacijskoj listi  HDZ – HDSSB. 
HDZ i HDSSB kao predlagatelji liste dogovorno su odredili da  IGORA MALJKOVIĆA 
zamjenjuje neizabrani kandidat sa iste liste i to: ALEN PEŠUTIĆ iz Lužana.

Zaprimljen je zahtjev za mirovanje mandata ZORANA NOŽINIĆA kandidata izabranog na 
kandidacijskoj listi  SDP.
Stranka  SDP  kao predlagatelj liste odredila je da  ZORANA NOŽINIĆA zamjenjuje 
neizabrani kandidat sa iste liste i to:  DRAŽENKO ROKSANDIĆ iz  Lužana.

Slijedom gore navedenog Mandatno povjerenstvo predlaže da se verificiraju mandati 
izabranim članovima Općinskog vijeća , odnosno zamjenicima članova koji će započeti 
obnašati ovu dužnost .

To su :

1. JOSIP JAGODAR    
2. ALEN PEŠUTIĆ                                           
3. ĐURO PAVELIĆ                                               
4. IVA IVEZIĆ                                                       
5. DUBRAVKO KOLUNDŽIĆ                              
6. SUZANA MAJETIĆ                                          
7. TADIJA KRIŠTIJA                                           
8. ZDENKO MARGETIĆ                                      
9. IGOR VRAČIĆ                                                  
10.  IVAN KAJMIĆ                                                 
11.  MIJO GALOVIĆ                                              
12. MIRKO BEKETIĆ                                            
13. MATIJA JOŠIĆ, mag.phil.et univ.bacc.relig.    
14. PAVO FRAN, dipl.ing.građ.                              
15. DRAŽENKO ROKSANDIĆ



Predsjedatelj zahvaljuje predsjedniku  mandatnog povjerenstva,  i prima se na znanje 
izvješće Mandatnog povjerenstva kojim se verificiraju mandati izabranim članovima 
Općinskog vijeća, koji će započeti obnašati ovu dužnost, a zaključak u cijelosti glasi:

Na temelju članka 36. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br.10/09 i 7/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 1.konstituirajućoj sjednici održanoj 
17.06.2013..godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o verifikaciji mandata izabranim vijećnicima

I

Verificiraju se mandati izabranim članovima Općinskog vijeća općine Oriovac i utvrđuje se 
da će dužnost vijećnika obnašati:

1. JOSIP JAGODAR                                           (HDZ i HDSSB)                  -  Sl.Kobaš
2. ALEN PEŠUTIĆ                                             (HDZ i HDSSB)                  -  Lužani
3. ĐURO PAVELIĆ                                            (HDZ i HDSSB)                  -  Malino
4. IVA IVEZIĆ                                                    (HDZ i HDSSB)                  -  Radovanje
5. DUBRAVKO KOLUNDŽIĆ                          (HDZ i HDSSB)                  -  Sl. Kobaš    
6. SUZANA MAJETIĆ                                       (HDZ i HDSSB)                  -  Oriovac   
7. TADIJA KRIŠTIJA                                         (HSS)                                   -  Kujnik  
8. ZDENKO MARGETIĆ                                   (HSS)                                   -  Sl.Kobaš
9. IGOR VRAČIĆ                                               (HSS)                                    -  Lužani
10.  IVAN KAJMIĆ                                              (HSS)                                    -  Malino
11.  MIJO GALOVIĆ                                            (HSS)                                   -  Sl.Kobaš
12. MIRKO BEKETIĆ                                          (HSS)                                   -  Lužani
13. MATIJA JOŠIĆ, mag.phil.et univ.bacc.relig.   (MOST –NL-MOST)         -  Oriovac
14. PAVO FRAN, dipl.ing.građ.                             (MOST-NL-MOST)           -  Malino   
15. DRAŽENKO ROKSANDIĆ                          (SDP)                                    -  Lužani)

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije.

Klasa: 022-01/17-01/48
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 19.06.2017.godine.

                                                                                                            Predsjedatelj 

                                                                                                      Mario Vučinić, dipl.iur.



b) Utvrđivanje  člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

Predsjedatelj je upoznao vijećnike da sukladno odredbi članka 87. st.4. Zakona o lokalnim 
izborima,  konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Predsjedatelj predlaže da sjednicu nastavi voditi JOSIP JAGODAR, koji je prema 
podacima Općinskog izbornog povjerenstva prvi izabrani član kandidacijske liste HDZ i 
HDSSB koja je dobila najviše glasova, te moli vijećnika Josipa Jagodar da preuzme svoje 
dužnosti u daljnjem rukovođenju sjednice.

Vijećnik Josip Jagodar zahvaljuje na počasnoj dužnosti i preuzima vođenje sjednice do 
izbora predsjednika Općinskog vijeća..

c) Svečana prisega članova Općinskog vijeća

Predsjedatelj, Josip Jagodar, pozvao je vijećnike na čin davanja svečane prisege, obzirom 
da su verificirani mandati izabranim članovima Općinskog vijeća.
Predsjedatelj je pročitao tekst svečane prisege:
    «Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća općine Oriovac obavljati 
savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka općine Oriovac i 
Republike Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća 
pridržavati Ustava, zakona i Statuta općine Oriovac i da ću štititi ustavni poredak 
Republike Hrvatske.»

Po pročitanom tekstu svečane prisege, vijećnici su izrekli riječ: «Prisežem».
Predsjedavatelj napominje da će vijećnici potpisani tekst prisege predati tajnici.

TOČKA 3.

Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

Predsjedatelj upoznaje vijećnike da se sukladno članku 17. Poslovnika Općinskog vijeća na 
prvoj konstituirajućoj sjednici bira Odbor za izbor i imenovanja koji broji tri člana. 
Predsjednik i članovi Odbora biraju sa javnim glasovanjem na prijedlog privremenog  
predsjedatelja, najmanje 1/3 članova Vijeća.

Predsjedatelj predlaže slijedeći usuglašeni sastav Odbora za izbor i imenovanja:
1. Mirko Beketić                (HSS)                                                -  za predsjednika
2. Pavo Fran                       (MOST-NL-MOST)                         -  za člana
3. Zdenko Margetić           (HSS)                                                -  za člana

Po provedenom glasovanju konstatirano je da je od 15 nazočnih vijećnika jednoglasno 
prihvaćen prijedlog predsjedatelja, a Rješenje u cijelosti glasi:



Na temelju članka 41. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br. 10/09 i 7/13) i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13) članovi Općinskog vijeća općine Oriovac su na 
1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća od 19.lipnja 2017.godine donijeli

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

I

U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se:

1. Mirko Beketić                (HSS)                                                -  za predsjednika
2. Pavo Fran                       (MOST-NL-MOST)                         -  za člana
3. Zdenko Margetić           (HSS)                                                -  za člana

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije.

Klasa: 022-01/17-01/49  
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 19.06.2017.godine.

                                                                                                     Predsjedatelj

                                                                                                    Josip Jagodar

Predsjedatelj određuje stanku od 10 minuta radi zasjedanja Odbora za izbor i imenovanja koji 
će dati prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac.

TOČKA 4.

Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine oriovac

Predsjedatelj napominje da je člankom 33. Statuta općine Oriovac određeno da Općinsko 
vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz reda Vijeća, na prijedlog Odbora za 
izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.

Predsjedatelj moli predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog za 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.



Mirko Beketić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, predlaže da se za predsjednika 
Općinskog vijeća općine Oriovac imenuje Matija Jošić (MOST – NL - MOST), a za  
zamjenika predsjednika Općinskog Vijeća općine Oriovac imenuje  Igor Vračić (HSS).   

Vijećnik Dubravko Kolundžić (HDZ-HDSSB) ispred 1/3 vijećnika predlaže da se za 
predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac imenuje Josip Jagodar (HDZ-HDSSB), a za 
zamjenika predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac imenuje Đuro Pavelić.

Po provedenom glasovanju konstatirao je da je od 15 nazočnih vijećnika, sa 12 glasova «za» i 
3 glasa «suzdržan», prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, a Rješenje o izboru 
predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac u cijelosti glasi:

Na temelju članka 33. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br. 10/09 i 7/13) i članka 10. Poslovnika Vijeća općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 10/09 i 7/13), članovi Općinskog vijeća općine Oriovac su na 
1.konstituirajućoj sjednici održanoj 19.lipnja 2017.godine donijeli

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća

općine Oriovac

I

MATIJA JOŠIĆ, mag.phil.et univ.bacc.relig., izabire se za predsjednika Općinskog vijeća 
općine Oriovac.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije.

Klasa: 022-01/17-01/50
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 19.06.2017.godine.

                                                                                                     Predsjedatelj

                                                                                                    Josip Jagodar

                    
                                                                                                              

Po provedenom glasovanju konstatirano je da je od 15 nazočnih vijećnika , sa 14 glasova „za“ 
i 1 glasom „suzdržanim“, prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, a Rješenje o 
izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac u cijelosti glasi:



Na temelju članka 33. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br. 10/09 i 7/13) i članka 10. Poslovnika Vijeća općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 10/09 i 7/13), članovi Općinskog vijeća općine Oriovac su na 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj 19.lipnja 2017.godine donijeli

Rješenje
o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća

općine Oriovac

I

IGOR  VRAČIĆ, izabire se za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije.

Klasa: 022-01/17-01/51
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 19.06.2017.godine.
                                                                                                           Predsjedatelj
                                                                                                           
                                                                                                           Josip Jagodar

Nakon obavljenog izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, 
predsjedatelj utvrđuje da je ovim činom konstituirano Općinsko vijeće općine Oriovac, te 
poslije izvođenja himne Republike Hrvatske, poziva predsjednika Matiju Jošić da preuzme 
daljnje vođenje sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća Matija Jošić zahvaljuje na izboru i iskazanom povjerenju, te 
napominje da će nastojati Općinsko vijeće voditi kao predstavničko tijelo koje će dosljedno 
kontrolirati zakonitost rada izvršne vlasti u općini Oriovac, ali i suradnički, što je i obveza 
predsjednika Općinskog vijeća.

Ovim je dnevni red prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac iscrpljen i 
sjednica je zaključena u 19,00 sati.

Zapisnik vodila

   Darija Jandik
                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                OPĆINE ORIOVAC

                                                                               MATIJA JOŠIĆ, mag.phil.et univ.bacc.relig.   


