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- akti Općinskog vijeća
1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i
članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“
br. 1/11), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
na 24. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine
donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara
Gradiška
Članak 1.
U članku 13. Statuta Općine Stara Gradiška
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“
br. 1/11) riječi: „Brodsko-posavske županije“
zamjenjuju se riječima: “Općine Stara Gradiška“
Članak 2.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine,
o prijedlogu općeg akta i drugim pitanjima
određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o
raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka
može, temeljem odredaba zakona i ovog Statuta,
dati najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih
odbora na području općine i 20% ukupnog broja
birača u općini.
Općinsko
vijeće
može
raspisati
savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.“
Članak 3.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće raspisuje referendum za
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim.
Raspisivanje referenduma za opoziv može
predložiti 20% ukupnog broja birača u općini.
Referendum za opoziv ne smije se raspisati
prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora
ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
općinskog načelnika.“

Članak 4.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Ako
je
raspisivanje
referenduma
predložila najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća, općinski načelnik i većina vijeća
mjesnih odbora na području općine, Općinsko
vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom
prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku
o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od
zaprimanja prijedloga.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo
20% od ukupnog broja birača u općini, Općinsko
vijeće će zaprimljeni prijedlog dostaviti središnjem
tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8
dana od dana zaprimanja prijedloga. Ako Središnje
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog ispravan, Općinsko vijeće će raspisati
referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja
odluke središnjeg tijela.“
Članak 5.
Članak 24. mijenja se i glasi:
„Na referendumu o pitanjima iz članka 19.
stavka 1. ovoga Statuta odlučuje se većinom birača
koji su glasovali uz uvjet da je referendumu
pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih
u popis birača općine.
Odluka
donesena
na
referendumu
obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije
obvezatna.
Odluka o opozivu općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime
donesena je ako se na referendumu za opoziv
izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da
ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača
upisanih u popis birača u općini.“
Članak 6.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„Odluke donesene u svezi referenduma i na
referendumu podliježu nadzoru koji provode
nadležna središnja tijela državne uprave i ured
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji,
svako u svojem djelokrugu.“
Članak 7.
U članku 26. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Mišljenje dobiveno od zborova građana ne
obvezuje Općinsko vijeće.“
Članak 8.
U članku 32. stavku 1. alineja 7. mijenja se
i glasi:
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„- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina Općine Stara Gradiška odnosno o
raspolaganju ostalom imovinom pojedinačne
vrijednosti veće od 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, a ako je taj iznos manji od
70.000 kuna odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina odnosno o raspolaganju
ostalom imovinom čija je pojedinačna vrijednost
veća od 70.000 kuna,“
Članak 9.
U članku 33. stavak 2. riječ: „troškova“
briše se.
Članak 10.
U članku 34. stavak 1. iza alineje 10.
dodaje se nova alineja 11. koja glasi:
„podnosi izvješće o mirovanju mandata
vijećnika, prestanku mirovanja mandata vijećnika i
o zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati
vijećničku dužnost,“
Dosadašnja alineja 11. postaje alineja 12.
Članak 11.
U članku 35. stavku 1. riječ: „čini“
zamjenjuje se riječju „ima“ a riječ“vijećnika“
zamjenjuje se riječju: „članova“.
U stavku 2. riječ: „vijećnika“ zamjenjuje se
riječju: „članova“.
Članak 12.
U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Mandat članova Općinskog vijeća
izabranih na redovnim izborima počinje danom
konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja
na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkih tijela.“
U stavku 3. riječ: „troškova“ briše se.
Članak 13.
U članku 38. stavku 1. alineja 2. mijenja se
i glasi:
„ako je pravomoćnom sudskom odlukom
potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,“
Alineja 4. mijenja se i glasi:
„ako mu prestane prebivalište s područja
Općine Stara Gradiška, danom prestanka
prebivališta,“
Članak 14.
Članak 39. mijenja se i glasi:
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„Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana
predstavničkog tijela, dužan je o tome obavijestiti
predsjednika Općinskog vijeća u roku od osam
dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti, a
mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti,
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika,
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja
nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz
stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat
miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik ima pravo
tijekom trajanja
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga,
podnošenjem
pisanog
zahtjeva
predsjedniku Općinskog vijeća. Mirovanje iz
osobnih razloga ne može trajati kraće od šest
mjeseci.
Vijećnika za vrijeme mirovanja mandata
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama
zakona.
Vijećnik
može
tražiti
nastavljanje
obnašanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka
mirovanja mandata samo jedanput u tijeku trajanja
mandata.“
Članak 15.
U članku 40. iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
„ Vijećnik ima pravo uvida u registar birača
za vrijeme dok obavlja dužnost.“
Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3.
mijenja se i glasi:
„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti
odgovoran na bili koji drugi način, zbog
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova
na sjednicama Općinskog vijeća."
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i
5.
Članak 16.
U članku 45. stavak 1. alineje 3. i 4. brišu
se.
Članak 17.
U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno
tijelo je i zamjenik općinskog načelnika koji obnaša
dužnost općinskog načelnika u slučajevima
propisanim zakonom.“
U stavku 3. alineja 5. mijenja se i glasi:
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„- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina Općine Stara Gradiška odnosno o
raspolaganju ostalom imovinom pojedinačne
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina odnosno o raspolaganju
ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od
1.000.000 kuna, odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina odnosno o raspolaganju
ostalom imovinom pojedinačne vrijednosti najviše
do 1.000.000 kuna, a ako je taj iznos manji od
70.000 kuna odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina odnosno o raspolaganju
ostalom imovinom pojedinačne vrijednost najviše
do 70.000 kuna. Stjecanje i otuđivanje pokretnina i
nekretnina i raspolaganje ostalom imovinom mora
biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa
zakonom.“
Iza alineje 17. dodaje se nova alineja 18.
koja glasi:
„- imenuje i razrješuje predstavnike općine u
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba koje osniva Općinsko vijeće,
osim ako posebnim zakonom nije drugačije
određeno,“
Dosadašnja alineja 18. postaje alineja 19.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz
stavka 3. alineje 18. ovog članka općinski načelnik
dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8
dana od dana donošenja i objaviti u „Službenom
vjesniku Općine Stara Gradiška“.“
Članak 18.
U članku 50. stavku 1. alineja 1. mijenja se
i glasi:
„- ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis donijeti će odluku
o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana
donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo
zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana
od dana donošenja odluke o obustavi otkloni
uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko
vijeće ne otkloni uočene nedostatke, općinski
načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u Brodskoposavskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi
općeg akta,“
Članak 19.
U članku 53. stavku 1. i 2. riječi: „hoće li
dužnosti na koje su izabrani obavljati
profesionalno“ zamjenjuju se riječima: „na koji će
način obnašati dužnost.“
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Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji
glase:
„Danom stupanja na dužnost općinskog
načelnika i njegovog zamjenika smatra se prvi
radni dan koji slijedi danu objave konačnih
rezultata izbora.
Ako općinski načelnik i njegov zamjenik
ne postupi na način propisan stavkom 2. ovoga
članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu
promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku
mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni
načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom
odjelu.“
Članak 20.
Članak 54. mijenja se i glasi:
„Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku
mandat prestaje po sili zakona:
danom dostave pisane ostavke sukladno
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od jednog mjeseca,
- ako mu prestane prebivalište na području
jedinice, danom prestanka prebivališta,
- danom prestanka državljanstva sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo,
- smrću.
Ako općinskom načelniku mandat prestane
nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka prije
isteka
dvije
godine
mandata,
pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela obavijestiti će Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata
općinskog načelnika u roku od 8 dana radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog
općinskog načelnika.“
Članak 21.
Članak 55. mijenja se i glasi:
„ Općinski načelnik i njegov zamjenik
mogu se opozvati na način i u postupku
propisanom člancima 20., 21. stavak 2. i 24. stavak
3. ovog Statuta.
Ako je prestanak mandata općinskog
načelnika i njegovog zamjenika nastupio
opozivom, raspisati će se prijevremeni izbori. Do
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog
načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.“
Članak 22.
U članku 75. stavak 3. mijenja se i glasi:
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„Postupak izbora članova vijeća mjesnog
odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća odgovarajućom primjenom odredaba zakona
kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave.“
Članak 23.
Članak 76. mijenja se i glasi:
„Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
raspisuje Općinsko vijeće.“
Članak 24.
U članku 77. stavku 2. briše se točka i
dodaju riječi: „čije se vijeće bira.“
Članak 25.
U članku 78. stavku 1. riječi: „tajnim
glasovanjem“ zamjenjuju se riječima: „većinom
glasova svih članova“.
Članak 26.
U članku 92. iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
„Donošenje proračuna predlaže općinski
načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj.“
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje
stavak 3. riječi: „na način i u postupku propisanim
zakonom“ zamjenjuju se riječima: „u skladu sa
zakonom i poslovnikom“.
Članak 27.
U članku 105. u stavcima 1. i 2.
riječi:“Brodsko-posavske županije“ zamjenjuju se
riječima: „općine“.
Članak 28.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama
Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Općine Stara Gradiška“,
osim članaka 8., 17. i 19. koji stupaju na snagu na
dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih
sljedećih općih i redovitih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa: 012-03/09-01/01
Ur.broj: 2178/24-03-13-3
Stara Gradiška, 14.ožujka 2013. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tvrtko Beganović, v.r.
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2.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i
članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije 14/09 i
„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11)
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 24.
sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška
Članak 1.
U članku 2. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 17/09) stavak 2. mijenja se i
glasi:
„Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član
s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.“
Članak 2.
U članku 5. stavku 2. riječi: „Zakonu o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave“
zamjenjuju se riječima: „odredbama Zakona o
lokalnim izborima.“
Članak 3.
U članku 14. stavku 3. iza riječi „u“ dodaje
se riječ: „roku“.
Članak 4.
U članku 22. stavku 1. rije: „odnosi“
zamjenjuje se riječju: „odnose“.
Članak 5.
U članku 27. riječi „pokretanja razrješenja“
zamjenjuju se riječima „opoziva“.
Članak 6.
U članku 29. riječ: „ureduju“ zamjenjuje se
riječju „uređuju“.
Članak 7.
U članku 34. riječi „Brodsko-posavske
županije“ zamjenjuju se riječima „Općine Stara
Gradiška“.
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Članak 8.
U članku 46. iza stavka 3. dodaje se stavak
4. koji glasi:
„Općinski načelnik može povući podneseni
prijedlog proračuna i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u
cjelini.“
Članak 9.
Članak 59. mijenja se i glasi:
„Sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan
sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi
zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika u roku od
15 dana od dana primitka zahtjeva
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine
vijećnika sjednicu će sazvati Općinski načelnik u
roku od 8 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 2. ovog
članka sjednicu Općinskog vijeća može na
obrazloženi zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Zahtjevi iz stavaka 2., 3. i 4. moraju biti u pisanom
obliku i potpisani od vijećnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne
iscrpi utvrđeni dnevni red.“
Članak 10.
U članku 64. brojka: „29“ zamjenjuje se
brojkom: „62“.
Članak 11.
U članku 73. stavku 2. alineja 6. briše se.
Članak 12.
U članku 85. iza riječi: „priopćavanja“
stavlja se zarez i dodaju riječi: „internetskih
stranica Općine“.
Članak 13.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama
Poslovnika stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Stara
Gradiška“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa: 013-05/05-01/01
Ur.broj: 2178/24-01-13-4
Stara Gradiška, 14. ožujka 2013.

PREDSJEDNIK
Tvrtko Beganović, v.r.

BROJ 8

- akti načelnika

1.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara
Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine
Stara Gradiška“ br. 1/11), Načelnik Općine Stara
Gradiška donosi
ODLUKU
o visini i načinu ostvarivanja prava na novčani
dar za novorođenčad u 2013. godini
Članak 1.
Novčani dar u 2013. godini za prvo i drugo
novorođeno dijete u obitelji određuje se u iznosu
od 1.000,00 kuna, a za novorođeno dijete koje je u
obitelji treće, četvrto i sljedeće novčani dar iznosi
1.500,00 kn.
Članak 2..
Pravo na novčani dar iz točke I. ove Odluke
može se ostvariti pod uvjetom da roditelji djeteta
imaju prijavljeno prebivalište i da borave na
području općine Stara Gradiška najmanje godinu
dana prije rođenja djeteta.
Članak 3.
Pravo na novčani dar ostvaruje se
podnošenjem zahtjeva za dodjelu dara. Uz zahtjev
se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta za
ostvarivanje prava na novčani dar.
Članak4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa:400-06/13-01/12
Ur.broj: 2178/24-01-13-1
Stara Gradiška, 01. ožujka 2013. god.

NAČELNIK
Velimir Paušić, dipl. ing., v.r

STRANA 7

„SLUŽBENI VJESNIK“

Izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška, Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1
Telefon: 374 - 051
Odgovorni urednik: Štefica Slovinac, dipl. politolog
List izlazi prema potrebi

BROJ 8

