
ZAPISNIK 
 

 sa 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 03.prosinca 
2015.godine s početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Ivan Matokanović, Miroslav Dević, Nikola Smočilac, 
Nikola Trapić, Tvrtko Beganović, Roberta Šišić, Ivica Nezić, Mihajlo Matokanović i Josip Jokić.   
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici:  Krešo Nezić  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 19.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika općine, zamjenika načelnika,  zaposlenike Općine i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 10 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 18.sjednice Općinskog vijeća održane 24.09. 
2015.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 18.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 19. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 18.sjednice Općinskog vijeća od 24.09.2015.god. 
  -Aktualni sat 
 

1.  a) Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu i projekcija za 
2017. i 2018.godinu 

         b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za  
              2016.godinu 

  2.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini 
  3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  
                                       2016.godini 
                             4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016.godinu 
                             5. Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2016.godinu 
                       6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  
                                       izgrađene zgrade u prostoru u 2016.godini 
                7. Prijedlog  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.godini 
  8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
      zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška za 2016.godini 
 
 Dnevni red  usvojen je sa jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „ZA“.  
 
AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
Velimir Paušić pozdravlja nazočne i izvješćuje kako slijedi: 

 -proveden je natječaj za dodjelu 1 stipendije na koji smo zaprimili 6 prijava. Dva kandidata 
nisu ispunjavala uvjete natječaja tako da njihove prijave nisu ni razmatrane. Najviše bodova pri 
ocjenjivanju dobila je Katarina Varalungović, studentica 3.godine stomatologije u Zagrebu te je 
stipendija dodjeljena njoj. 



 -izrada Izmjena i dopuna PPU je u završnoj fazi nakon okončanih dogovora sa investitorom 
(staklenici), predstoji javna rasprava 
 -Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobili smo odgovore na naše prigovore, 
objašnjenje je da projekti nisu zadovoljili formalne uvjete 
 -Dan općine obilježen je skromno, onako kako smo i dogovorili. Sredstva za humanitarnu 
akciju za izbjeglice uplaćena su Crvenom križu, održana je Fišijada, druženje s mještanima pred 
župnom crkvom te predstava za djecu. 
 -ovih dana EGS vrši zamjenu neispravnih rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete pa ukoliko 
uočite da je negdje nužan popravak, možete dojaviti. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku da poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 
 Nikola Trapić: dovršetak kanalizacije – u kojoj je fazi? 
 Velimir Paušić: znate da je problem bila izgradnja još jedne crpne stanice na kanalu u 
Uskocima. Ovih dana kanal je očišćen, očekujem da ćemo izgradnji pristupiti na proljeće. Nakon toga 
ide pregled te sve nužno za ispunjavanje uvjeta za dobivanje uporabne dozvole. 
 
 Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 1. a/ Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu i projekcija za 2017. i 
   2018.godinu 
 
 Predlagatelj  Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 
2018.godinu je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
U raspravi su sudjelovali:  Velimir Paušić, Štefica Slovinac, Roberta Šišić, Nikola Trapić, Mihajlo 

Matokanović, Damir Figurić, Ivica Nezić i Tvrtko Beganović. 
 
Roberta Šišić u ime kluba vijećnika HDZ predložila je izmjene i dopune Proračuna. 
 
Izmjene i dopune Proračuna predložili su i Mihajlo Matokanović i Nikola Trapić, ali su od 

svojih prijedloga odustali. 
 

 Po okončanju rasprave, pristupilo se glasovanju. Prvo se glasovalo o prijedlogu kluba vijećnika 
–prijedlog Roberte Šišić. Prijedlog je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen. 
 
 Potom se glasovalo o ovako izmjenjenom prijedlogu Proračuna. Općinsko vijeće Općine Stara 
Gradiška  sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“   donijelo je Proračun Općine Stara Gradiška za 
2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu 
 

 b/ Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016. 
 
 Predlagatelj  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu  je  
načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.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 
izvršavanju  Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini 
 
 Predlagatelj  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini  je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
U raspravi su sudjelovali Ivica Nezić, Mihajlo Matokanović   i  Velimir Paušić.   
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Program 

održavanja komunalne infrastrukture  u 2016.godini u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2016.godini 
 
 Predlagatelj  Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 2016.godini  je  
načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
U raspravi je sudjelovao Tvrtko Beganović.   
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Program 

gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  u 2016.godini u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 4. Prijedlog javnih potreba u kulturi i sportu za 2016.godinu 
 
 Predlagatelj  Programa javnih potreba u kulturi i sportu za  2016.godinu  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac i 

načelnik općine Velimir Paušić.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Program 

javnih potreba u kulturi i sportu za 2016.godinu u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 5. Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2016.godinu 
 

Predlagatelj  Programa socijalne skrbi  za  2016.godinu  je  načelnik Općine. 
Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.   
 
U raspravi su sudjelovale Roberta Šišić i Štefica Slovinac. Roberta Šišić zatražila je da se priredi 

popis korisnika pomoći za troškove stanovanja. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“   donijelo 

Program socijalne skrbi  za 2016.godinu u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 



TOČKA 6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  
  izgrađene zgrade u prostoru u 2016.godini 
 

Predlagatelj  Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru u  2016.godini  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.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 Program 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u  2016.godini u  
tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.godini 
 

Predlagatelj  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  2016.godini  je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.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 Program 

utroška sredstava šumskog doprinosa u  2016.godini u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
  zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2016.godini 
 
 Predlagatelj  Odluke o o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 19.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac, uz 

napomenu da će se u članku 5.izvršiti izmjena datuma obračuna ( sa 01.12. na 31.12.2016.godine). 
 
Rasprave nije bilo.    
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o 

raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Stara Gradiška u 2016.godini  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 

Predsjednik Vijeća prije zaključenja sjednice daje riječ načelniku koji vijećnike upoznaje da će 
se sljedeća sjednica Općinskog vijeća s temom rebalansa Proračuna održati 17.12.1015.godine. 
Poslije sjednice bit će upriličen domjenak. 

 
Zaključeno u 20,30 sati. 

 
 
Zapisničar:        Predsjednik Vijeća: 
 
Željka Zečević        Zvonko Pejaković 

 


