
ZAPISNIK 
 

 sa 20.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 17.prosinca 
2015.godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Miroslav Dević, Nikola Smočilac, Nikola Trapić, Tvrtko 
Beganović, Roberta Šišić, Ivica Nezić, Mihajlo Matokanović i Josip Jokić.   
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici:  Krešo Nezić, Ivan Matokanović  i Josip Kikić.  
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika, 
Štefica Slovinac – pročelnica i  novinar Radio Bljeska Okučani Mato Višić. 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 20.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika općine, zamjenika načelnika,  zaposlenike Općine i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 9 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 19.sjednice Općinskog vijeća održane 03.12. 
2015.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 19.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 20. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 19.sjednice Općinskog vijeća od 03.12.2015.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu  
   2.  Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini 
  3. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
        u 2015.godini 
                             4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu za  
         2015.godinu 
                             5. Prijedlog  izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

       u 2015.godini 
  6. Prijedlog Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika 
  7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća,  
       članova radnih tijela, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
 
 Dnevni red  usvojen je sa jednoglasno, odnosno sa 9 glasova „ZA“.  
 
AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
Velimir Paušić  pozdravlja nazočne i ističe da nema puno aktualnosti budući je prošla sjednica 

održana prije dva tjedna. Ističe najbitnije: 
-uz pomoć općine, Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Varoš konačno je osposobilo 

navalno vozilo, kupljen je i ugrađen novi motor. Moramo spomenuti da nam je to vozilo doista 
nedostajalo budući smo i za dovoz pomoći crvenog križa (jabuke) morali plaćati uslugu prijevoza. 

-došlo je do preustroja kod državnog ureda za stambeno zbrinjavanje – sad sve funkcionira 
kao regionalni ured Slavonija. Bili su kod nas, upoznali smo ih sa situacijom. Koliko će uspješno 



djelovati u ovoj formi, vidjet ćemo. Za sada možemo samo najaviti potrebu imenovanja upravitelja 
stambenih zgrada. 

 
Od 18,15 sati sjednici pribiva i vijećnik Ivan Matokanović, pa je ukupan broj nazočnih 

vijećnika 10. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 
 Nikola Trapić: iznosi pritužbu na cijenu ukopa kom.tvrtke Sloboština i smatra da nije u skladu 
sa cijenom u Cjeniku. 
 Velimir Paušić: njihov cjenik je izvješen na groblju. Dok ne vidim sporan račun ne mogu 
utvrditi da li je bilo odstupanja od navedenih cijena, odnosno neka oštećena osoba donese račun pa 
ćemo vidjeti da li je i kako naplaćeno. 
 Nikola Trapić zahvaljuje na odgovoru i svima čestita nadolazeći Božić i božićne blagdane, u 
svoje osobno ime te u ime HSS-a. 
 
 Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu  
 
 Predlagatelj  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
U raspravi su sudjelovali:  Roberta Šišić u ime Kluba vijećnika HDZ-a te Josip Jokić koji ističe da 

neće podržati predložene izmjene i dopune. 
 

 Po okončanju rasprave, pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  sa 9 
glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“   donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 
2015.godinu u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
  2015.godinu 
 
 Predlagatelj  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2015.godinu  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
U raspravi su sudjelovali Tvrtko Beganović    i  Velimir Paušić.   
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Izmjena i 

dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2015.godinu u  tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015.godinu 
 



 Predlagatelj  Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture za 2015.godinu  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
U raspravi su sudjelovali Mihajlo Matokanović i Velimir Paušić.   
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Izmjene i 

dopune Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  za 2015.godinu u  tekstu 
kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu za  
  2015.godinu 
 
 Predlagatelj  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu za  2015.godinu  je  
načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.   
 
Rasprave nije bilo. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2015.godinu u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 

 
TOČKA 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  
  2015.godini 
 

Predlagatelj  Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  2015.godini  
je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Izmjene i 

dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  2015.godini u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog 
  načelnika  
 
 Predlagatelj Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika je 
načelnik Općine. 
 Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća. 
 Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac. 
 
 Rasprave nije bilo. 
 
 Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je (sa 10 glasova „ZA“) donijelo Odluku o 
izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 



TOČKA 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća, 
  članova radnih tijela, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
 
Predlagatelj Odluke o dopuni  Odluke o naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća, članova radnih 
tijela, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika je načelnik Općine. 
 Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća. 
 Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac. 
 
 Rasprave nije bilo. 
 
 Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je (sa 10 glasova „ZA“) donijelo Odluku  o 
naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća, članova radnih tijela, općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 Po okončanju dnevnog reda, prigodne čestitke za nadolazeće blagdane nazočnima su uputili 
Velimir Paušić, načelnik općine, Damir Figurić u ime HDZ Stara Gradiška te Zvonko Pejaković, 
predsjednik Općinskog vijeća. 
 
 Sjednica je zaključena u 18,35 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR:         PREDSJEDNIK 
                OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Željka Zečević         Zvonko Pejaković 
 
 
 

 


