
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC

Klasa: 022-01/17-01/
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 06.07.2017.godine.

I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A
sa 2. sjednice Vijeća općine Oriovac održane 05.07.2017.godine 

sa počekom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac

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

OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen                                     
 
ZAPISNIK  VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Matija Jošić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 1.konstituirajuće sjednice Vijeća općine Oriovac
2. Aktualan sat
3. Izbor radnih tijela:

a) predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 
b) predsjednika i članova Odbora za financije i proračun – izvjestitelj Anica Hemen

4. Donošenje Odluke o imenovanju potpisnika žiro-računa općine Oriovac – izvjestitelj Anica Hemen
5. Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda – izvjestitelj Anica Hemen
6. Donošenje Odluke o visini naknade za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća i visini naknade 

predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac – izvjestitelj Anica Hemen
7. Donošenje Odluke o lokalnim porezima – izvjestitelj Anica Hemen
8. Donošenje Odluke o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza općine Oriovac – izvjestitelj 

Anica Hemen
9. Očitovanje na dopis Mire Čuljat – izvjestitelj Anica Hemen

Vijećnik Dubravko Kolundžić ispred Kluba vijećnika HDZ - HDSSB predlaže dopunu dnevnog reda:
1. Razrješenje predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac
2. Izbor predsjednika Općinskog vijeća

Dnevni red sa dopunom usvaja se sa 8 glasova za i glasi:

1. Razrješenje predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac
2. Izbor predsjednika Općinskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 1.konstituirajuće sjednice Vijeća općine Oriovac
4. Aktualan sat



5. Izbor radnih tijela:
c) predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 
d) predsjednika i članova Odbora za financije i proračun – izvjestitelj Anica Hemen
6. Donošenje Odluke o imenovanju potpisnika žiro-računa općine Oriovac – izvjestitelj Anica 

Hemen
7. Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda – izvjestitelj Anica Hemen
8. Donošenje Odluke o visini naknade za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća i visini 

naknade predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac – izvjestitelj Anica Hemen
9. Donošenje Odluke o lokalnim porezima – izvjestitelj Anica Hemen
10. Donošenje Odluke o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza općine Oriovac – 

izvjestitelj Anica Hemen
11. Očitovanje na dopis Mire Čuljat – izvjestitelj Anica Hemen

Ad.1.

RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

Vijećnik Dubravko Kolundžić u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HDSSB-a predlaže da se predsjednik 
Općinskog vijeća općine Oriovac Matija Jošić razriješi dužnosti, uz obrazloženje da Klub vijećnika HDZ-
HDSSB smatraju da je nemoralno od predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac imati naknadu u 
iznosu od 6.000,00 kn neto, odnosno otprilike 10.000,00 kn bruto, , kojom će se uz sve ostale obveze 
propisane zakonom, dodatno opteretiti Proračun općine Oriovac za cca 120.000,00 kn godišnje, 
odnosno 480.000,00 kn za vrijeme trajanja mandata. Ne vide razlog niti opravdanje prisutnosti 
predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac svaki dan 8 sati u općini, te rad kao koordinatora 
određenih područja rada u općini i poslova koje na zadovoljavajući način već obavljaju zaposlenici 
općine te dužnosnici načelnik i zamjenica načelnika, te se poslije glasovanja sa 8 glasova za, Matija 
Jošić razrješuje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac, te Odluka o razrješenju 
predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac u cijelosti glasi

Na temelju članka 77. Poslovnika općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
10/09 i 7/13) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
10/09 i 07/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 2.sjednici održanoj 05.07.2017.godine donijelo je 

ODLUKU
o razrješenju predsjednika

Općinskog vijeća općine Oriovac

I.
MATIJA JOŠIĆ, mag.phil.et univ.bacc.relig. razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 
općine Oriovac.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

Klasa: 022-01/17-01/55
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 05.07.2017.godine.
                                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                           OPĆINE ORIOVAC

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



Potpredsjednik Općinskog vijeća općine Oriovac Igor Vračić preuzima vođenje sjednice i predlaže 
slijedeću točku Dnevnog reda a to je:

Ad.2.

IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

Vijećnik Dubravko Kolundžić u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HDSSB-a predlaže Josipa Jagodara za 
predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac, obrazloženje je to jer smatraju da s obzirom na 
izborne rezultate koje je koalicijska lista HDZ-HDSSB postigla na lokalnim izborima s izabranih 6 
vijećnika i najvećim brojem dobivenih glasova za Općinsko vijeće, predsjednik bi trebao biti izabran iz 
njihovih redova,  te se sa 11 glasova za, 3 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom Josip Jagodar imenuje 
za predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac, te Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća 
općine Oriovac u cijelosti glasi:

Na temelju članka 77. Poslovnika općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
10/09 i 7/13) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
10/09 i 07/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 2.sjednici održanoj 05.07.2017.godine donijelo je 

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća  općine Oriovac

I.

JOSIP JAGODAR, mag.edu. izabire se za predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

Klasa: 022-01/17-01/56
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 05.07.2017.godine.

                                                                                                              POTPREDSJEDNIK
                                                                                                       VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

                                                                                                                   Igor Vračić

Ad.3.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1.KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

Zapisnik sa 1.konstituirajuće sjednice vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja.



Ad.4.

AKTUALAN SAT

- Vijećnik Dubravko Kolundžić postavlja pitanje da li je nešto sporno oko izgradnje dječjeg 
igrališta u Slav.Kobašu,  i ako je potrebno da se urgira u Županijskoj skupštini  - dobiva 
odgovor od načelnika da nema potrebe urgirati jer će se nastaviti sa već započetim radovima 
izgradnje betonskog igrališta u Slavonskom Kobašu.

Ad.5.

IZBOR RADNIH TIJELA
a) PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

b) PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

a)

Predsjednik Općinskog  vijeća Josip Jagodar  predlaže  predsjednika i članove Odbora za Statut i 
Poslovnik u sastavu

1. Josip Jagodar                      -  za predsjednika
2. Draženko Roksandić          -  za člana
3. Pavo Fran                           -  za člana

te se Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik usvaja sa 14 glasova za i 1 
suzdržanim glasom, u cijelosti glasi:

Na temelju članka 32.. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 2.sjednici održanoj  05.07.2017.godine, donosi

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika i članova 

Odbora za Statut i Poslovnik
I.

U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru se:

1. Josip Jagodar                      -  za predsjednika
2. Draženko Roksandić          -  za člana
3. Pavo Fran                            -  za člana

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/17-01/59
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac,  05.07.2017.godine.
                                                                                                     PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                         OPĆINE ORIOVAC
                                                                                                    Josip Jagodar, mag.edu.                                                                                                                                                                  



                                                                                     b)

Predsjednik  Općinskog vijeća Josip Jagodar predlaže predsjednika i članove Odbora za financije i 
Proračun u sastavu

1. Alen Pešutić                          za predsjednika
2. Mirko Beketić                       za člana
3. Zdenko Margetić                   za člana

te se Rješenje o izboru članova Odbora za financije i Proračun usvaja sa 13 glasova za i 2 glasa 
suzdržana, u cijelosti glasi

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 2.sjednici održanoj  05.07.2017.godine donosi

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika i članova
Odbora za financije i Proračun

I

U Odbor za financije i Proračun Općinskog vijeća općine Oriovac izabiru se:

1. Alen Pešutić                          za predsjednika
2. Mirko Beketić                       za člana
3. Zdenko Margetić                   za člana

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/17-01/58
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac,  05.07.2017.godine.                  

                                                                                                PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                    OPĆINE ORIOVAC
                                                                                                Josip Jagodar, mag.edu.
                                                 

Ad.6.

RJEŠENJE O IMENOVANJU  POTPISNIKA ŽIRO-RAČUNA OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen  predlaže da se za raspolaganje novčanim sredstvima općine Oriovac koja se 
vode u  Privrednoj banci Zagreb, Poslovnica Slavonski Brod, imenuju osobe:



1. Antun Pavetić          - OIB 41577506913
2. Željka Čorak             -  OIB 64010849874
3. Ankica Milković       - OIB  81379932475

te se isto  Rješenje jednoglasno usvaja, u cijelosti  glasi:

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 
2.sjednici održanoj 05.07.2017.godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju potpisnika žiro-računa općine Oriovac

Članak 1.

Za potpisnike žiro-računa općine Oriovac, koji se vodi u Privrednoj banci Zagreb, Poslovnica Slavonski 
Brod imenuju se:

1. Antun Pavetić          - OIB 41577506913
2. Željka Čorak           -  OIB 64010849874
3. Ankica Milković     - OIB  81379932475

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/17-01/54
Urbroj: 2178/10-01-17-1

Oriovac,   05.07.2017.godine.     

                                                                                               PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                  OPĆINE ORIOVAC

                                                                                               Josip Jagodar, mag.edu.

Ad.7.

RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJRENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH 
NEPOGODA

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da se Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda 
(N.N. br. 73/97 i 174/04) propisuju temeljne mjere zaštite od elementarnih nepogoda, prava i 
dužnosti sudionika zaštite, procjena nastale štete te način pružanja pomoći stradalim područjima.      
Članak 27. Zakona određuje da postupak procjene štete organiziraju i provode državna, županijska, 
gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Članove Općinskog 



povjerenstva imenuje predstavničko tijelo općine na vrijeme od četiri godine. Zakonom nije propisan 
broj niti sastav članova povjerenstva. Općinsko povjerenstvo obavlja poslove navedene u točki 5. 
Odluke. Prvo priopćenje o elementarnoj nepogodi Općinsko povjerenstvo podnosi Županijskom 
povjerenstvu u roku od 8 dana od nastanka nepogode i ono sadrži podatke o vrsti nepogode, o 
veličini zahvaćenog područja, o oštećenoj imovini, posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo i prvu 
orijentacijsku procjenu štete, te potrebi žurnog postupka i pomoći za ublažavanje posljedica 
elementarne nepogode i predlaže  imenovanje povjerenstva u sastavu:

1.  Marija Milašin                        - predsjednik
2.  Marina Buketa                        -  član
3.  Iva Ivezić                                  -  član
4.  Zdenko Margetić                    -  član
5. Mirko Beketić                          -  član

te se Rješenje o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
usvaja 14 glasova za i 1 suzdržanim glasom. 

Ad.8.

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA NAZOČNOST NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila  da se ovom Odlukom predlaže da naknada za 
nazočnost na sjednicama iznosi 170,00 kuna neto za sve članove Vijeća i djelatnike Jedinstvenog 
upravnog odjela nazočne na sjednici ukoliko se sjednica održava poslije radnog vremena. Poslije 
rasprave vijećnika Odluka o visini naknade u iznosu od 170,00 kn za nazočnost na sjednicama 
Općinskog vijeća se jednoglasno usvaja. Članovi Općinskog vijeća odriču se naknade za nazočnost na 
sjednicama u korist socijalno potrebitim osobama s područja općine, kao i ustanovama u vlasništvu 
općine.

AD.9.

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala  da je Zakonom o lokalnim porezima uređen sustav 
utvrđivanja i naplate poreza jedinica lokalne samouprave, pri čemu je utvrđeno kako JLS mogu uvesti 
slijedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na 
korištenje javnih površina, porez na nekretnine. Zakonom je, u odnosu na ranije važeći Zakon ukinut 
porez na tvrtku ili naziv. Obzirom na navedene izmjene propisa – ukidanjem određenih poreza i 
uvođenjem novih, ukazala se potreba za donošenjem nove Odluke o općinskim porezima općine 
Oriovac, kako je predloženo, te se Odluka o općinskim porezima jednoglasno usvaja.

Ad.10.

ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Odredbom članka 41. Zakona o lokalnim porezima 
(N.N. br. 115/2016), određeno da Porezna uprava može obavljati poslove u vezi s utvrđivanjem i 
naplatom poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju odluke 
predstavničkog tijela općine. Predlaže se da Porezna uprava obavlja naplatu poreza na potrošnju i 



poreza na kuće za odmor za općinu Oriovac, kao što su obavljali i do sada, te se Odluka o obavljanju 
poslova utvrđivanja i naplate poreza općine Oriovac jednoglasno usvaja.

Ad.11.

OČITOVANJE NA DOPIS MIRE ČULJAT IZ ORIOVCA

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je u općinu stigao dopis Mire Čuljat iz Oriovca koja bi 
otvorila obrt za čuvanje djece i traži stav općine Oriovac po pitanju sufinanciranju istoga. Poslije 
rasprave većine vijećnika donesen je slijedeći zaključak: zainteresirani za sufinanciranje obavljanja 
djelatnosti dadilje i sufinanciranje djece koja bi išla u takav vrtić, ali da bi se donijela konačna odluka 
potrebno je  više podataka s financijskim pokazateljem, te se isti zaključak usvaja sa 14 glasova za i 1 
glasom suzdržanim.

                                                                                       PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                                   OPĆINE ORIOVAC

                                                                                                              Josip Jagodar, mag.edu.                                                                         
Zapisnik vodila:

 Darija Jandik


