
 

 
 
 
 
        
              REPUBLIKA HRVATSKA 
      BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 
                   OPĆINA ORIOVAC 
                 
Trg hrvatskog preporoda 1 
35250 Oriovac 
Tel/:035 431-232, 431-036 
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e-mail: opcina-oriovac@sb.t-com.hr 

 
Klasa: 022-01/21-01/59                                                                        
Urbroj:2178/10-01-21-2 
 
Oriovac, 17.06.2021.godine.                                
 

 

Z  A P I S N I K 
         
           o radu Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac održane 14. lipnja 
2021. godine, s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1. 
                   Sjednicu je sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima (“N.N.” broj 144/12, 
121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), sazvala Anica Hemen, voditeljica odsjeka za lokalnu 
samoupravu po Odluci Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 023-01/21-01/289, URBROJ: 
514-07-02-01/02-21-04 od 28.svibnja 2021.godine. 
                     Sjednicu je  otvorila  i istoj predsjedava voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu 
Anica Hemen. 
                  Anica Hemen je pozdravila sve nazočne izabrane članove Općinskog vijeća, 
novoizabranog Načelnika gosp. Antuna Pavetić, predstavnike medija, tajnicu i ostale nazočne.  
                    Zapisnik vodi Darija Jandik,  tajnica općine Oriovac.      
                    Nakon prozivanja izabranih vijećnika, predsjedatelj utvrđuje da je sjednici nazočno 
trinaest članova što je dovoljno za pravovaljano održavanje rada sjednice. U nastavku 
predsjedatelj napominje da su izabrani vijećnici za ovu sjednicu dobili poziv s prijedlogom  
dnevnog reda, te moli ukoliko ima prijedloga za dopunu da se to obavi nakon izbora 
predsjednika Općinskog vijeća tj. nakon konstituiranja Vijeća. 
 

D n e v n i   r e d : 
        - Utvrđivanje kvoruma 
1. Izbor Madatnog povjerenstva 
2. -  Izvješće Mandatnog povjerenstva  i  verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

-  Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora 
predsjednika 

      -  Svečana prisega članova Općinskog vijeća općine Oriovac 
3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac  
 
                       Predloženi dnevni red  jednoglasno je usvojen. 
 

 



Točka 1. Izbor Mandatnog povjerenstva 
 

Predsjedatelj utvrđuje da se  prema odredbi čl. 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, 
Mandatno povjerenstvo  bira na konstituirajućoj sjednici i predlaže usuglašen sastav članova 
mandatnog povjerenstva kako slijedi: 
 

1. Karlo Tomljenović (MOST, DP)  - za predsjednika 
2. Josip Pišonić (HDZ)                    - za člana, 
3. Petar Sarić (HSS)                       - za člana. 
 
      Na upit da li ima drugih prijedloga, nitko se nije javio, pa Predsjedatelj  daje prijedlog na 

glasovanje, te po provedenom glasovanju konstatira da je Mandatno povjerenstvo izabrano 
jednoglasno sa 13 glasova “ZA”,  

 
 Odluka u cijelosti glasi:    
 

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 10/09, 
7/13, 4/18, 6/20, 11/21) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 10/09, 15/18, 11/21) Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici 
održanoj 14. lipnja 2021.godine d o n o s i 
 

O D L U K U  
 

o izboru Mandatne komisije  
 

Članak 1. 
 

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća općine  Oriovac  izabiru se: 
 
1.  KARLO TOMLJENOVIĆ          -za predsjednika  

2.  JOSIP PIŠONIĆ                       - za člana  

3.  PETAR SARIĆ                         - za člana 

 

Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
 
 
KLASA:    022-01/21-01/60 
URBROJ: 2178/10-01-21-1 
Oriovac,  14. lipnja 2021.godine 
 
                                                                                                                        PREDSJEDATELJ 
                                                                                              Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu 
                                                                                                                        Anica  Hemen 

 
 

 

 



 
                        

           U nastavku predsjedatelj moli Mandatno povjerenstvo da od člana Općinskog izbornog 
povjerenstva odnosno tajnice  preuzmu izbornu dokumentaciju te da se povuče i istu pregleda, 
te  nam podnesu izvješće.  
 Predlaže stanku od 10 minuta. 
 
 

Točka 2.a) Izvješće Mandatnog povjerenstva  i potvrđivanje mandata   
                  Članova Općinskog vijeća  
 
 

Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese Izvješće. 
 
 

Karlo Tomljenović: Izvješćuje da je Mandatno povjerenstvo temeljem odredbi poslovnika izvršila uvid u 
izborni materijal dobiven od Općinskog izbornog povjerenstva o čemu podnosi izvješće s prijedlogom 
verifikacije  mandata izabranih članova.  
 
Tekst Izvješća Mandatne komisije glasi:  

 
Izvješće Mandatne komisije 

 
Mandatno povjerenstvo u sastavu:    1. KARLO TOMLJENOVIĆ - predsjednik 
                                                     
                                                           2. JOSIP PIŠONIĆ             - član 
 
                                                           3. PETAR SARIĆ               - član 
podnosi slijedeće izvješće: 
 
Na izborima održanim 16.svibnja 2021.godine za članove Općinskog vijeća općine Oriovac  
od ukupno 4683 birača upisanih u popis birača ,glasovanju je pristupilo 2254 birača odnosno 48,13 % , 
od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2251 birača odnosno 48,07 % .Važećih listića bilo je 
2201 odnosno 97,78 % , a nevažećih je bilo 50 listića odnosno 2,22 %. 
 
Za članove Općinskog vijeća općine Oriovac sudjelovale su 4 političke stranke i lista Grupe birača , sa 
svojim kandidacijskim listama . 
 
Pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova: 
 

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ…...780 glasova  odnosno 35,43 % 
2. Kandidacijska lista Grupe birača - ………….637 glasova , odnosno 28,94 %  
3. Most,Domovinski pokret – DP……………… 513 glasova , odnosno 23,30 % 
4. Hrvatska seljačka stranka – HSS……………138 glasova ,odnosno 6,26 % 
5. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP..133 glasa ,odnosno 6,04 % 

 
 
 
Mjesta u Općinskom vijeću općine Oriovac ostvarile su slijedeće kandidacijske liste: 
                                                                               
- Hrvatska demokratska zajednica       -  5 mjesta 
- Kandidacijska lista Grupe birača        - 4 mjesta 
- Most,Domovinski pokret                     - 3 mjesta 
- Hrvatska seljačka stranka                  - 1 mjesto  



Mandatna komisija obavila je uvid u izborni materijal i rezultate i utvrđuje slijedeće: 
Za članove Općinskog vijeća izabrani su: 
 
1. JELENA IVEZIĆ                     - Hrvatska demokratska zajednica 
2. JOSIP JAGODAR                  - Hrvatska demokratska zajednica 
3. DALIBOR PEŠUTIĆ               - Hrvatska demokratska zajednica 
4. ĐURO PAVELIĆ                    - Hrvatska demokratska zajednica 
5. ZRINKA GALOVIĆ                - Hrvatska demokratska zajednica 
6. ANTUN PAVETIĆ                 - Grupa birača  
7. MIRKO BEKETIĆ                 - Grupa birača  
8. ŽELJKO GALOVIĆ               - Grupa birača  
9. RENATA ZULIĆ MILAČA      - Grupa birača  
10. MATIJA JOŠIĆ                    - Most,Domovinski pokret 
11.KARLO TOMLJENOVIĆ       - Most,Domovinski pokret 
12.ALEN HASEČIĆ                   - Most,Domovinski pokret 
13.PETAR SARIĆ                      - Hrvatska seljačka stranka 
 
Do danas su pristigle  slijedeće ostavke odnosno mirovanja mandata: 
 
ANTUN PAVETIĆ kandidat izabran na kandidacijskoj listi Grupe birača podnio je ostavku na  mandat 
člana Općinskog vijeća općine Oriovac, budući je izabran za Načelnika općine Oriovac, koju dužnost će 
obavljati profesionalno, a koja je u smislu članka 78. Zakona o lokalnim izborima nespojiva s dužnošću 
člana Općinskog vijeća ,  te ga zamjenjuje neizabrani kandidat sa liste Grupe birača.  
Predlagatelji liste Grupe birača odredili su  da ANTUNA PAVETIĆ zamjenjuje neizabrani kandidat sa iste 
liste i to: TADIJA KRIŠTIJA iz Kujnika. 
 
ALEN HASEČIĆ kandidat izabran na kandidacijskoj listi Most, Domovinski pokret , podnio je zahtjev za 
mirovanje  mandata člana Općinskog vijeća općine Oriovac, , a zamjenjuje ga neizabrani kandidat kojeg 
odredi predlagatelj. 
Predlagatelj liste Most , Domovinski pokret odredio je da ALENA HASEČIĆ zamjenjuje neizabrani 
kandidat sa iste liste i to: NIKOLA KUTEROVAC IZ Malina . 
 
JOSIP JAGODAR kandidat izabran na kandidacijskoj listi Hrvatske demokratske zajednice , podnio je 
pismenu obavijest kojom se odriče mandata člana Općinskog vijeća općine Oriovac, , a zamjenjuje ga 
neizabrani kandidat kojeg odredi predlagatelj. 
Predlagatelj liste Hrvatska demokratska zajednica odredila je da JOSIPA JOGADARA zamjenjuje 
neizabrani kandidat sa iste liste i to: JOSIP PIŠONIĆ iz Slavonskog Kobaša.. 
 
Slijedom gore navedenog Mandatno povjerenstvo konstatira da su verificirani mandati izabranim 
članovima Općinskog vijeća , odnosno zamjenicima članova koji će započeti obnašati ovu dužnost .To su 
: 
1. JELENA IVEZIĆ 
2. JOSIP PIŠONIĆ 
3. DALIBOR PEŠUTIĆ 
4. ĐURO PAVELIĆ 
5. ZRINKA GALOVIĆ 
6. TADIJA KRIŠTIJA 
7. MIRKO BEKETIĆ 
8. ŽELJKO GALOVIĆ 
9. RENATA ZULIĆ MILAČA 
10. MATIJA JOŠIĆ 
11. KARLO TOMLJENOVIĆ 
12. NIKOLA KUTEROVAC 
13. PETAR SARIĆ U Oriovcu , 14.06.2021. godine 

                                                            



Slijedom utvrđenja iz ovog Izvješća Mandatno povjerenstvo predlaže da Općinsko vijeće 
primi k znanju Izvješće mandatnog povjerenstva i verifikaciju mandata izabranih članova 
Općinskog vijeća, odnosno zamjenika članova koji će započeti obnašati dužnost člana 
Općinskog vijeća umjesto izabranog člana kojem mandat miruje po sili zakona ili koji je 
mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga.   
 
U Oriovcu , 14.06.2021. godine 

 

 

Predsjedavatelj zahvaljuje predsjedniku Mandatnog povjerenstva na iznijetom Izvješću  i 
predlaže da se predmetno Izvješće primi k znanju odnosno prijedlog Mandatnog povjerenstva 
da se verificiraju mandati izabranim članovima Općinskog vijeća i zamjenicima članova koji će 
započeti obnašati ovu dužnost.   
 

Predsjedatelj utvrđuje da Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće Mandatnog 

povjerenstva  i utvrđuje da  su verificirani mandati izabranih članova Općinskog vijeća, 

odnosno zamjenika člana koji će započeti obnašati dužnost člana Općinskog vijeća umjesto 

člana kojem mandat miruje po sili zakona ili koji je mandat  stavio u mirovanje iz osobnih razloga  

i to: 

 
1. JELENA IVEZIĆ                   - Hrvatska demokratska zajednica 
2. JOSIP PIŠONIĆ                   - Hrvatska demokratska zajednica 
3. DALIBOR PEŠUTIĆ             - Hrvatska demokratska zajednica 
4. ĐURO PAVELIĆ                   - Hrvatska demokratska zajednica 
5. ZRINKA GALOVIĆ              - Hrvatska demokratska zajednica 
6. TADIJA KRIŠTIJA                - Grupa birača  
7. MIRKO BEKETIĆ                 - Grupa birača  
8. ŽELJKO GALOVIĆ               - Grupa birača  
9. RENATA ZULIĆ MILAČA      - Grupa birača  
10. MATIJA JOŠIĆ                    - Most,Domovinski pokret 
11.KARLO TOMLJENOVIĆ       - Most,Domovinski pokret 
12. NIKOLA KUTEROVAC        - Most,Domovinski pokret 
13.PETAR SARIĆ                      - Hrvatska seljačka stranka 
 

 

– Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti                          

                       predsjedavanje sjednicom 

 
 Sukladno odredbi članka 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima  
konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. U slučaju da je osoba koja bi trebala 
predsjedavati sjednicom izabrana na nespojivu dužnost , sjednicom će do izbora 
predsjednika predsjedavati sljedeći izabrani član s predmetne liste. Prema utvrđenom 
prvi izabrani član s kandidiacijske liste HDZ koja je dobila najviše glasova je Jelena 
Ivezić, te predlaže da sjednicu nastavi voditi gđica. Jelena Ivezić. 
 
 Predsjedavajuća se zahvaljuje na počasnoj dužnosti i preuzima daljnje 
vođenje sjednice. 



 

 

 – Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

 
Obzirom da su verificirani mandati izabranih članova Vijeća, poziva sve 

izabrane članove Općinskog vijeća da ustanu i daju svečanu prisegu. 
Predsjedavajući čita tekst svečane prisege, a vijećnici na kraju izgovaraju 

„prisežem“, a potom  upućuje čestitku svim izabranim vijećnicima. Moli sve vijećnike 
da potpišu tekst svečane prisege i da ga predaju predsjedniku Općinskog vijeća 
nakon završetka sjednice. 

Također, sukladno Poslovniku Općinskog vijeća moli načelnika Antuna 
Pavetića da ustane i po pročitanom tekstu svečane prisege izgovori: PRISEŽEM. 

Tekst svečane prisege s potpisima nazočnih vijećnika i načelnika u privitku je 
ovog zapisnika. 

      

      

 

Točka 3. Izbor predsjednika i članova Komisije  za  izbor i imenovanja   
 

Predsjedavajući upoznaje vijećnike da sukladno odredbi članka 4. Poslovnika 
Općinskog vijeća Komisija za izbor i imenovanja broji tri člana, predsjednika i  dva 
člana. Komisija za izbor i imenovanja bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog 
vijeća, a na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika. 
 

Predsjedavajući iznosi usuglašeni prijedlog sastava Komisije za izbor i 
imenovanja kako slijedi: 

1. Tadija Krištija   (GRUPA BIRAČA),   za predsjednika, 
2. Đuro  Pavelić    (HDZ),                      za člana 
3. Nikola Kuterovac (MOST, DP),         za člana  
 
Na upit da li ima drugih prijedloga, nitko se nije javio, pa Predsjedatelj  daje 

prijedlog na glasovanje, te po provedenom glasovanju konstatira da je Komisija za 
izbor i imenovanje  izabrana  jednoglasno sa 13 glasova “ZA”. 
 
 

Odluka u cijelosti glasi: 
 
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj: 10/09, 7/13, 4/18, 6/20, 11/21) i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 15/18, 11/21), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 14. lipnja 
2021.godine   
d o n o s i  

O D L U K U  
o izboru predsjednika i članova Komisije za  

izbor i imenovanja 
 

Članak 1. 
 

U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća općine Oriovac  izabiru se: 



 

4. Tadija Krištija   (GRUPA BIRAČA),   za predsjednika, 
5. Đuro  Pavelić    (HDZ),                      za člana 
6. Nikola Kuterovac (MOST, DP),         za člana  

 
 

Članak 2. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
ORIOVAC 

 
KLASA:    022-01/21-01/61 
URBROJ: 2178/10-01-21-1 
Oriovac,  14. lipnja 2021.godine 
 

                                                                       PREDSJEDATELJ                                                                                                                            
                                                                                             __________________ 

                                                                                                      
                                                                                                    Jelena Ivezić 
 

 

 

U nastavku daje stanku od 10 minuta radi zasjedanja Komisije za izbor i 
imenovanja koji će dati prijedlog za nositelja dužnosti predsjednika i jednog 
potpredsjednika Općinskog vijeća.  
 

Točka 4.    Izbor predsjednika i  potpredsjednika Općinskog vijeća  
                  općine Oriovac 
               
  Predsjedavajući iznosi da je člankom 33. Statuta općine Oriovac određeno da 
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz reda 
članova Općinskog vijeća te poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da 
iznese prijedlog Komisije  za predsjednika i jednog potpredsjednika Općinskog vijeća.  
 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje čita prijedlog za predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, utvrđen većinom članova komisije (2člana) i to: 

- Za predsjednika Općinskog vijeća predlaže se MATIJA JOŠIĆ  (MOST, 
DP) 

- Za potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže se MIRKO BEKETIĆ 
(GRUPA BIRAČA) 

 
Predsjedavajući pita da li ima drugih prijedloga. Dostavljen je prijedlog 1/3 

vijećnika potpisano od 4 (četiri) vijećnika sa prijedlogom: 
- Za predsjednicu Općinskog vijeća predlažu: JELENU IVEZIĆ 

Predsjedavajuća daje prijedloge na glasovanje I utvrđuje da je prijedlog 
komisije za izbor I imenovanja  MATIJA JOŠIĆ većinom glasova “ZA” – 8 
glasova  i 5 glasova “PROTIV” izabran za predsjednika Općinskog vijeća 
općine Oriovac, a Odluka u cijelosti glasi: 



Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br: 10/09, 7/13, 4/18, 6/20, 11/21) i članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća općine  
Oriovac ((„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 15/18, 11/21), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 14.06. 2021.godine  d o n o s i 
 

O D L U K U  
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Oriovac 
 

Članak 1. 
 
 Matija Jošić  izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Oriovac. 
 

Članak 2. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
KLASA:    022-01/21-01/62 
URBROJ: 2178/10-01-21-1 
Oriovac,  14. lipnja 2021.godine 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
PREDSJEDATELJ: 

                                                                                          Jelena Ivezić 
 

 

 

 

 
 

U nastavku  predsjedavajuća daje na glasovanje usuglašeni prijedlog Komisije 
za izbor i imenovanja:   
- za potpredsjednika Općinskog vijeća Mirko Beketić . 
 
 

Po provedenom glasovanju predsjedavajuća konstatira da je većinom 
glasova i to: 8 glasova „ZA” i 5 glasova „PROTIV”  izabran za potpredsjednika 
Općinskog vijeća MIRKO BEKETIĆ, a Odluka u cijelosti glasi:   
 

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br: 10/09, 7/13, 4/18, 6/20, 11/21) i članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća općine  
Oriovac ((„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 15/18, 11/21), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 14.06. 2021.godine  d o n o s i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O D L U K U  
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Oriovac 
 

 
Članak 1. 

 
MIRKO BEKETIĆ  izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Oriovacj.  

 
 

Članak 2. 
Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 

Bordsko-posavske županije.   
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
KLASA:    022-01/21-01/63 
URBROJ: 2178/10-01-21-1 
Oriovac,  14. lipnja 2021.godine 
 

                                                                                                                                     
PREDSJEDATELJ: 

                                                                                         Jelena Ivezić 
 

 
 

Nakon izvršenog izbora predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
predsjedavajuća upućuje čestitike i poziva predsjednika Općinskog vijeća MATIJU 
JOŠIĆA da  preuzme daljnje vođenje sjednice. 
 

Izabrani predsjednik Općinskog vijeća Matija Jošić zahvaljuje se na ukazanom 
povjerenju i utvrđuje da je ovim činom konstituirano Općinsko vijeće općine Oriovac.  

  
Sukladno Poslovniku predlaže da se intonira  himna “LIJEPA NAŠA”, a potom 

predlaže da se minutom šutnje oda počast svim poginulim hrvatskim braniteljima i 
civilnim žrtvama. 

 Predsjednik Općinskog vijeća poziva Načelnika da se sa par riječi obrati 
konstituiranom Općinskom vijeću općine Oriovac. 
                      

 
            Predsjednik se svima zahvaljuje  i zaključuje rad sjednice. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                       Predsjednik                      
                                                                                      Općinsko vijeća 
Darija Jandik                                                                        
                                                               Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.      

  
 
 

 



 


