
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o radu 1.konstituirajuće sjednice  
Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška 

održane 05. lipnja 2013.godine 
 

 
Sjednica je održana u vijećnici Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 05.lipnja 
2013.godine u 17,00 sati. 
 
Sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima, prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća 
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. 
Prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška otvorio je gosp. Mirko 
Vilajtović, predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj Županiji, ovlašten od središnjeg 
tijela državne uprave, a sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima. 
Mirko Vilajtović, voditelj konstituriajuće sjednice do izbora prvog izabranog člana s kandidacijske 
liste koja je dobila najviše glasova, pozdravio je sve izabrane članice i članove Općinskog vijeća, 
Velimira Paušića – općinskog načelnika, Damira Figurića – zamjenika općinskog načelnika, 
novinare i izvjestitelje te ostale nazočne na sjednici. 
Zapisnik na sjednici vodila je Željka Zečević, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Stara Gradiška. 
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, voditelj Mirko Vilajtović konstatira da je od ukupno izabranih 
12 vijećnika sjednici nazočno svih 12, odnosno da je nastavak rada pravovaljan. 
 
Nazočni vijećnici:  
Zvonko Pejaković, Ivica Nezić, Roberta Šišić, Mihajlo Matokanović, Ivan Matokanović, Tvrtko 
Beganović, Nikola Smočilac, Josip Kikić, Krešo Nezić, Josip Jokić, Nikola Trapić i Miroslav Dević. 
 
Ostali nazočni: 
Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik Općine Stara Gradiška, Damir Figurić – zamjenik načelnika 
Općine, Štefica Slovinac – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Milena Paušić, Franjo 
Samardžić – novinari. 
 
Voditelj podsjeća vijećnike da su Dnevnim redom utvrđene sljedeće točke: 
 

1. Izbor Mandatne komisije 
2. a)   Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

b) Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedavanje   
sjednicom 

c)  Svečana prisega članova Općinskog vijeća 
 3.   Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 
 4.   Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška 
 
Točka 1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 
 
Mirko Vilajtović, voditelj prvog dijela konstituriajuće sjednice upoznao je vijećnike da se sukladno 
članku 4. Poslovnika Općinskog vijeća, Mandatna komisija bira na prvoj sjednici na prijedlog 
voditelja ili najmanje 1/3 vijećnika. 
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. 
Budući do početka sjednice nije dobio usuglašeni prijedlog za izbor članova Mandatne komisije, 
poziva vijećnike da predlože predsjednika i članove Mandatne komisije. 
 



Roberta Šišić u ime vijećnika HDZ (Ivica Nezić, Mihajlo Matokanović, Roberta Šišić, Ivan 
Matokanović, Tvrko Beganović, Zvonko Pejaković i Nikola Smočilac) iznosi prijedlog za sastav 
komisije kako slijedi: 
1. Tvrtko Beganović (HDZ)  -za predsjednika 
2. Ivan Matokanović (HDZ)  -za člana 
3. Mihajlo Matokanović (HDZ) -za člana. 
 
Voditelj prvog dijela konstituirajuće sjednice poziva vijećnike koji podupiru ovaj prijedlog da se  
dizanjem ruku o tome očituju. Utvrđuje da prijedlog podržava 10 vijećnika. 
 
Drugih prijedloga nije bilo te daje na glasovanje da se u Mandatnu komisiju izaberu Tvrtko 
Beganović za predsjednika i Ivan Matokanović i Mihajlo Matokanović za članove. 
. 
Po provedenom glasovanju utvrđuje da je prijedlog prihvaćen sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa 
„SUZDRŽAN“. 
 
Rješenje u cijelosti glasi: 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) i članka 4. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 17/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br.  1/13), članovi Općinskog vijeća 
Općine Stara Gradiška su na 1.konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 05.lipnja 
2013.godine donijeli 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 

 
 
I 
 

 U Mandatnu komisiju izabiru se: 
  1. Tvrtko Beganović (HDZ)  -za predsjednika 
  2. Ivan Matokanović (HDZ)  -za člana 
  3. Mihajlo Matokanović (HDZ) -za člana. 
 

II 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom  vjesniku 
Općine Stara Gradiška“. 
 
Klasa: 021-05-02/13-01/ 
Ur.broj: 2178/24-03-13- 
 
Voditelj prvog dijela konstituirajuće sjednice moli Mandatnu komisiju da od članice Općinskog 
izbornog povjerenstva preuzme izbornu dokumentaciju, da se povuče, pregleda istu i o svemu 
podnese Izvješće Općinskom vijeću. 
Daje stanku od 10 minuta. 
 
TOČKA 2. a) Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog 
      vijeća  
 
Voditelj prvog dijela konstituirajuće sjednice poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese 
Izvješće Općinskom vijeću o rezultatima izbora provedenih dana 19. svibnja 2013.godine, o 
imenima izabranih članova, imenima članova koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću članova 
Općinskog vijeća pa im mandat miruje, te o zamjenicima članovi koji umjesto njih počinju obnašati 
dužnost člana Općinskog vijeća. 



 
Tvrtko Beganović, predsjednik Mandatne komisije podnio je Izvješće Mandatne komisije koje u 
cijelosti glasi: 
 
REPUBLIKA HRVATSLA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA STARA GRADIŠKA 
MANDATNA KOMISIJA 
Stara Gradiška, 05.lipnja 2013.godine 
 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM IZBORIMA 
ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na izborima za članice/članove Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška održanim 
19.svibnja 2013.godine sudjelovale su tri stranke i jedna koalicija stranaka sa svojim 
kandidacijskim listama i to: Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska 
stranka prava i koalicija Socijaldemokratska partija Hrvatske – Hrvatska stranka umirovljenika – 
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati. 
 
 Mandatna komisija obavila je uvid u izborni materijal i rezultate izbora te utvrdila: 
 
- da su za članice/članove Općinskog vijeća izabrani: 

 
1. VELIMIR PAUŠIĆ, Hrvatska demokratska zajednica 
2. ZVONKO PEJAKOVIĆ, Hrvatska demokratska zajednica 
3. ŽELJKA ZEČEVIĆ, Hrvatska demokratska zajednica 
4. IVICA NEZIĆ, Hrvatska demokratska zajednica 
5. ROBERTA ŠIŠIĆ, Hrvatska demokratska zajednica 
6. MIHAJLO MATOKANOVIĆ, Hrvatska demokratska zajednica 
7. ŽIVKO GUBEROVIĆ,  Socijaldemokratska partija Hrvatske – Hrvatska stranka 

                                                  umirovljenika – Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati 
8. KREŠO NEZIĆ, Socijaldemokratska partija Hrvatske –Hrvatska stranka 

                                        umirovljenika – Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati 
9. JOSIP JOKIĆ, Socijaldemokratska partija Hrvatske – Hrvatska stranka  

                                      umirovljenika – Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati 
10. NIKOLA TRAPIĆ, Hrvatska seljačka stranka 
11. MIROSLAV DEVIĆ, Hrvatska stranka prava. 
 
- da na provedenim izborima u Općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost 

pripadnika srpske nacionalne manjine zajamčena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih 
manjina i Statutom Općine Stara Gradiška te se sukladno odredbama članka 107. stavak 2. 
Zakona o lokalnim izborima, radi ostvarivanja zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne 
manjine, broj članova Općinskog vijeća povećava za jednog člana. 

 
  Temeljem odredbi članka 107. stavak 3. Zakona, pravo na dodatnog člana u Općinskom vijeću 

ostvarila je Hrvatska demokratska zajednica, te je s liste izabran NIKOLA SMOČILAC. 
 

- da su članovi Općinskog vijeća VELIMIR PAUŠIĆ i ŽELJKA ZEČEVIĆ , izabrani na 
kandidacijskoj listi Hrvatske demokratske zajednice, u skladu s odredbama članka 79. stavka 
1. Zakona o lokalnim izborima, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška 
dostavili obavijest o obavljanju nespojive dužnosti, te im zbog obnašanja dužnosti nespojive s 
dužnošću člana Općinskog vijeća mandat člana Vijeća miruje. 

   
- da je temeljem odredbi članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima, Hrvatska 

demokratska zajednica sa svoje liste neizabranih kandidata odredila kandidate za zamjenike 



članova Vijeća čiji mandat miruje i o tome izvjestila Jedinstveni upravni odjel te shodno tome 
vijećničku dužnost započinju obnašati 

 
TVRTKO BEGANOVIĆ, zamjenik člana Općinskog vijeća umjesto ŽELJKE ZEČEVIĆ 
IVAN MATOKANOVIĆ, zamjenik člana Općinskog vijeća umjesto VELIMIRA PAUŠIĆA. 

 
- da je član vijeća ŽIVKO GUBEROVIĆ izabran na kandidacijskoj listi Socijaldemokratska 

partija Hrvatske – Hrvatska stranka umirovljenika – Hrvatska narodne stranka – liberalni 
demokrati, podnio pisanu ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća na način propisan 
člankom 80. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima 

 
- da je JOSIP KIKIĆ zamjenik člana Vijeća koji je podnio ostavku i koji umjesto njega počinje 

obavljati vijećničku dužnost, a dogovorno su ga, sukladno odredbama članka 81. stavak 3. 
Zakona o lokalnim izborima, odredile i o tome izvjestile Jedinstveni upravni odjel Općine Stara 
Gradiška, Socijaldemokratska stranka Hrvatske – Hrvatska stranka umirovljenika – Hrvatska 
narodna stranka – liberalni demokrati. 

 
Shodno iznesenom, Mandatna komisija predlaže da se ovo Izvješće primi k znanju a mandati 

izabranih vijećnika i zamjenika vijećnika koji počinju obnašati vijećničku dužnost verificiraju. 
 
 
Voditelj zahvaljuje predsjedniku Mandatne komisije i konstatira da je Općinsko vijeće primilo k 
znanju Izvješće Mandatne komisije i verificiralo mandate vijećnicima i zamjenicima vijećnika koji 
započinju obnašati vijećničku dužnost. 
 
Zaključak u cijelosti glasi: 
 
 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 17/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br.  1/13),   
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 05.lipnja 
2013.godine, donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
I 

 Prima se k znanju Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće i 
imenima izabranih vijećnika, imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu sa vijećničkom 
dužnošću pa im vijećnički mandat miruje, imenima vijećnika koji su podnijeli ostavku na dužnost 
člana Općinskog vijeća te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih započinju obnašati vijećničku 
dužnost. 
 

II 
 Verificiraju se mandati izabranim vijećnicima i zamjenicima vijećnika koji počinju obnašati 
vijećničku dužnost i to: 

1. ZVONKO PEJAKOVIĆ , HDZ 
2. IVICA NEZIĆ, HDZ 
3. ROBERTA ŠIŠIĆ, HDZ 
4. MIHAJHO MATOKANOVIĆ,HDZ 
5. IVAN MATOKANOVIĆ, HDZ 
6. TVRTKO BEGANOVIĆ, HDZ 
7. KREŠO NEZIĆ, SDP-HSU,HNS-LD 
8. JOSIP JOKIĆ, SDP-HSU-HNS-LD 
9. JOSIP KIKIĆ, SDP-HSU-HNS-LD 
10. NIKOLA TRAPIĆ, HSS 
11. MIROSLAV DEVIĆ, HSP 
12. NIKOLA SMOČILAC, HDZ 



 
Klasa: 021-05-02/13-01/ 
Ur.broj: 2178/24-03-13- 
 
 
TOČKA 2.      b) utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedavanje 
       sjednicom 
 
Voditelj prvog dijela konstituirajuće sjednice upoznaje vijećnike da 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. Prema podacima Općinskog 
izbornog povjerenstva to je Zvonko Pejaković te ga moli da preuzme vođenje sjednice. 
 
Zvonko Pejaković pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje na počasnoj dužnosti i preuzima 
predsjedanje sjednicom. 
 
TOČKA 2.      c) Svečana prisega 
 
Predsjedatelj Zvonko Pejaković poziva članove Vijeća da ustanu te daju svečanu prisegu. 
Čita tekst prisege: 
 „Prisežem svojom čašću da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća općine Stara 
Gradiška obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, 
zakona i Statuta Općine Stara Gradiška, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 
Hrvatske i Općine Stara Gradiška.“ 
Vijećnici izriču „PRISEŽEM“. 
 
TOČKA 3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 
 
Predsjedatelj upoznaje vijećnike da se sukladno članku 4. Poslovnika Općinskog vijeća na prvoj 
konstituirajućoj sjednici bira Komisija za izbor i imenovanja koja broji tri člana. Predsjednik i članovi 
Komisije biraju se javnim glasovanjem, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika, s tim 
da je njihov sastav približno razmjeran stranačkom sastavu vijeća. 
 
Predsjedatelj  poziva vijećnike da predlože predsjednika i članove  Komisije. 
 
Mihajlo Matokanović u ime 7 vijećnika (Pejaković, Šišić, Beganović, Matokanović, Matokanović, 
Nezić, Smočilac) iznosi prijedlog za sastav Komisije za izbor i imenovanja: 
1. Roberta Šišić (HDZ)  -za predsjednika 
2. Ivica Nezić (HDZ)   -za člana 
3.Nikola Smočilac (HDZ)  -za člana. 
 
Predsjedatelj poziva vijećnike koji podupiru ovaj prijedlog da se dizanjem ruku o tome očituju. 
Utvrđuje da prijedlog podržava 10 vijećnika. 
 
Drugih prijedloga nije bilo te predsjedatelj daje prijedlog na glasovanje. 
Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je prijedlog usvojen sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa 
„SUZDRŽAN“, a Rješenje u cijelosti glasi: 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 
„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) i članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/09 i „Službeni vjesnik 
Općine Stara Gradiška“ br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  na 1. konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 05.lipnja 2013.godine donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika i članova  



Komisije za izbor i imenovanja  
 
 
I 
 

 U Komisiju za izbor i imenovanja  izabiru se: 
  1. Roberta Šišić (HDZ)  -za predsjednika 
  2. Ivica Nezić (HDZ)   -za člana 
  3. Nikola Smočilac (HDZ)  -za člana. 
 

II 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom  vjesniku 
Općine Stara Gradiška“. 
 
Klasa: 021-05-02/13-01/ 
Ur.broj: 2178/24-03-13- 
 
Predsjedatelj potom daje stanku od 10 minuta radi zasjedanja Komisije za izbor i imenovanja koja 
će dati prijedloge za nositelje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
TOČKA 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 
 
Predsjedatelj upoznaje vijećnike da je odredbom članka 33. Statuta Općine Stara Gradiška 
određeno da Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz redova 
Vijeća. Sukladno članku 11. Poslovnika Općinskog vijeća predsjednik i potpredsjednik Općinskog 
vijeća biraju se na konstituirajućoj sjednici na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 
1/3 vijećnika. 
Moli predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja da podnese prijedlog za predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća. 
Roberta Šišić, predsjednica Komisije za izbor i imenovanja izvješćuje da je Komisija utvrdila 
prijedlog kako slijedi: 

1. ZVONKO PEJAKOVIĆ za predsjednika Vijeća 
2. TVRTKO BEGANOVIĆ za potpredsjednika Vijeća. 

 
Budući drugih prijedloga nije bilo, predsjedavatelj daje na glasovanje prijedlog da se za 
predsjednika Vijeća izabere Zvonko Pejaković.  
Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je sa 10 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽAN“ za predsjednika 
Općinskog vijeća izabran ZVONKO PEJAKOVIĆ, a Rješenje o izboru u cijelosti glasi: 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/09  i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), Općinsko vijeće 
Općine Stara Gradiška na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 05.lipnja 
2013.godine donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
 
I 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška izabire se ZVONKO PEJAKOVIĆ.  
 

II 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Općine Stara Gradiška“. 
 



Klasa: 021-05-02/13-01/ 
Ur.broj: 2178/24-03-13- 
 
Potom daje na glasovanje prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere Tvrtko 
Beganović.  
Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je sa 9 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽAN“ za potpredsjednika 
Općinskog vijeća izabran TVRTKO BEGANOVIĆ, a Rješenje o izboru u cijelosti glasi: 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/09  i„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), Općinsko vijeće 
Općine Stara Gradiška  na 1.konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 05.lipnja 
2013.godine donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
 
I 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška izabire se TVRTKO 
BEGANOVIĆ.  

 
II 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Općine Stara Gradiška“. 
 
Klasa: 021-05-02/13-01/ 
Ur.broj: 2178/24-03-13- 
 
Predsjednik Zvonko Pejaković zahvaljuje na izboru na ovu dužnost, te slijedi izvođenje državne 
himne. 
 
Potom svi nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama 
rata koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske. 
 
Zvonko Pejaković konstatira da je ovim završeno konstituiranje Općinskog vijeća te zaključuje 
sjednicu u 17,40 sati. 
 
 
Zapisničar:         Predsjednik Vijeća: 
 
Željka Zečević         Zvonko Pejaković 
 
 

 
 
 
 
      

 
 


