
ZAPISNIK 
 

 sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 30.lipnja 
2014.godine s početkom u 19,30 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Josip Jokić, Ivan Matokanović, Miroslav 
Dević, Mihajlo Matokanović, Ivica Nezić, Tvrtko Beganović , Nikola Smočilac i Nikola 
Trapić i Roberta Šišić. 
 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Josip Kikić, i Krešo Nezić.  
 
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Štefica Slovinac – 
pročelnica i Mato Višić, novinar Radio Bljeska Okučani. 
 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 10.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve 
nazočne vijećnike, načelnika općine, zaposlenike 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 9.sjednice Općinskog vijeća 
održane 18.lipnja  2014.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 9.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 10. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 9.sjednice Općinskog vijeća od 18.06.2014.god. 
 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška 

za 2014.godinu 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2014.godini 
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2014.godini 
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 

i sportu u 2014.godini 
6. Prijedlog Izmjena Programa socijalne skrbi za 2014.godinu 
7. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 

 
 Dnevni red  jednoglasno je usvojen. 
 
 Od 19, 38 sjednici pribiva i zamjenik načelnika Damir Figurić 
 
TOČKA 1. Aktualni sat 
 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić: budući smo imali sjednicu prije 10 dana, kratko ću izvijestiti o 
nekoliko aktualnosti. 



 -na prošloj sjednici vijećnik Trapić zanimao se za održavanje izbora za vijeća 
mjesnih odbora. Obzirom na sve ono što smo do sada rekli o toj temi, mislim da bi bilo 
najuputnije da obavimo konzultacije svih političkih stranaka te postignemo konzenzus o 
ovom pitanju. Stignemo ih održati do konca godine. 
 -od sutra odnosno od 01.07.stupa na snagu novi Zakon o gospodarenju 
komunalnim otpadom koji propisuje dosta toga a sama provedba je upitna. Kao što 
znate, do početka ove godine, odvoz otpada s našeg područja radila je Slavča iz koje se 
izdvojila nova tvrtka „Odlagalište“ doo koja to sada radi i to po dosta povoljnoj cijeni. 
Izmjena zakona donosi i novi način obračuna odvoza po volumenu odnosno kilaži, što će 
dovesti do povećanja cijena: za kantu od 120 l po domaćinstvu cijena je 56,25 kuna. U 
pregovorima s tvrtkom uspjeli smo izboriti barem to da samačka domaćinstva koriste 
manje kante čime bi i cijena bila manja, no činjenica poskupljenja ostaje. 
Nadalje, problem čini i to što na području cijene Županije nema dovoljno reciklažnih 
dvorišta niti uređenih deponija za razdvojeni otpad. Što se tiče područja naše općine, u 
pregovorima smo s tvrtkom Unija nova za pražnjenje kontejnera sa staklom, a idemo i u 
nabavku kontejnera za razdvajanje otpada, dimenzija takvih da ih tvrtka Odlagalište 
može odvoziti i prazniti. 
 -štete od el.nepogode: Povjerenstvo je izvršilo uvid na terenu prema zaprimljenim 
prijavama i zaključilo da su štete manje od prijavljenih. 
 -prijavili smo program javnih radova s početkom 01.07. za 2 uposlenika u 
komunalnom pogonu, međutim, nikakvog odgovora još nismo dobili. 
 -započeli su radovi na kanalizaciji u G.Varošu (druga strana) te ima malo 
nesuglasica s pojedinim mještanima u svezi prelaza preko kanala. Napominjem da će 
izvođač radova sanirati takve stvari. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike na pitanja. 
 
 Roberta Šišić: kako će se naplaćivati odvoz otpada za stanare zgrada u Staroj 
Gradiški? Po ulazima? 
 Velimir Paušić: po svakom pojedinom stanu – svaki stan cijena kante od 120 
litara odnosno 56,25 kuna. 
 
 Nikola Trapić: nasipanje poljskih puteva u G.Varošu kroz poljica, krčenje puta od 
Uskoka do poljica (greder, bager ili sličan stroj), zemljište pokraj zida bivšeg KPD – može 
li se dati nekom na korištenje? Osobno je zainteresiran. 
 
 Velimir Paušić: slažem se da je poljski put kroz poljica u lošem stanju te iziskuje 
velike troškove, a opet to ljudi svojom nebrigom vrlo brzo upropaste. Vidjet ćemo što se 
može učiniti. Također, pokušat ćemo s Vodoprivredom dogovoriti da pokose taj put, 
budući je činjenica da je zaraslo u amorfu. Što se tiče zemlje, ukoliko ima zainteresiranih 
možemo raspisati natječaj budući je zemlja u vlasništvu Općine. 
 
 Zvonko Pejaković: gosp.Trapiću mislim da vi kao HRVI s mirovinom možete 
kupiti zemlju a ovu ostavite nekom drugom da radi. 
 
 Nikola Trapić: imam pravo pitati. 
 
 Nakon još nekoliko riječi izmjenjenih povišenim tonovima između predsjednik 
Vijeća i vjećnika Trapića, nastavljen je aktualni sat. 
 



 Josip Jokić: informirao bih nazočne da je u St.Gradiški registrirana još jedna 
udruga i to Sindikat umirovljenika s predsjednikom Zdravkom Markovanovićem. 
Obratili su se načelniku zamolbom za dodjelu prostorija za rad. Što je s tim? 
 Velimir Paušić: zamolba je zaprimljena i to za prostor bivšeg stolnoteniskog kluba 
koji bi sami uredili. Bit će riješeno. 
 
 Tvrtko Beganović: mislim da nema potrebe za raspravu povišenim tonovima 
između predsjednika Vijeća i gosp.Trapića. Ako se vijećnik Trapić kao HRVI želi baviti 
sportom ili obradom zemlje na to ima pravo. Pitanje načelniku: razmišlja li se  
asfalitranju ceste pokraj Save? 
 Velimir Paušić: u rebalansu proračuna predviđena su sredstva za projektnu 
dokumentaciju za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Stara Gradiška. Imamo 
dvije opcije: da sami financiramo (iznos oko 3 mil.kuna) ili da apliciramo na sredstva 
ruralnog razvoja. U projekt možemo uvrstiti i taj dio. 
 
 Mihajlo Matokanović: kao predsjednik Povjerenstva za procjenu šteta moram reći 
da štete ima, ali će se njen pravi opseg vidjeti najesen. Također, slažem se s 
Beganovićem da nema potrebe za povišenim tonom predsjednika Vijeća, osobna je stvar 
HRVI čim će se baviti. Što se tiče sindikata umirovljenika, mislim da je prikladnije da im 
se dodjeli ured u zgradi općine obzirom da ima dosta prostora. 
 
 Nikola Smočilac: kad će započeti odvoz otpada iz Gređana, što je s nabavkom 
kanti, ljude bi trebalo informirati. 
 Velimir Paušić: odvoz može krenuti odmah, samo javimo nadležnoj tvrtki. Do sad 
smo se vodili ekonomskom situacijom u Gređanima i uvjerenjem da bi to teško 
financijski podnijeli. U svakom slučaju, dogovorit ćemo se te će odvoz i tamo krenuti. 
 
 Roberta Šišić: moj prijedlog je da bi naši HRVI mogli razmisliti o osnivanju 
zadruge kakve već postoje u mnogim mjestima. 
 
 Drugih pitanja nije bilo te predsjednik zaključuje aktualni sat. 
 
Točka 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2014.godinu 
 
 Pojašnjenja prijedloga daju načelnik općine te pročelnica. 
 
 Velimir Paušić: izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna općine 
na 5.276.000 kuna. Radi se o sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i en.učinkovitost za 
projekte energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama što će kao kapitalne subvencije 
biti prebačeno našim građanima. Osobno smatram da u ovoj godini doista imamo odličan 
proračun. Što se tiče ostalih izmjena, ima nekih sitnih intervencija, dodavanja stavki koji 
nismo mogli planirati pri donošenju. Sve precizno navedeno u obrazloženju koje ste dobili 
u materijalima. 
 
 Štefica Slovinac: Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna 
za 1.584.262 kuna, odnosno 33,25%. Pri tome se prihodi poslovanja povećavaju za 
1.166.030 kuna zbog već rečenih sredstava Fonda. Primjetno je da ove godine upravo 
pomoći čine značajan dio prihoda poslovanja i to 60,51%, čak i uz značajno smanjenje 
planiranih sredstava HZZ za programe javnih radova. Nadalje, prihodi od imovine 
povećavaju se za 26.000 kn ili 10,24% a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 
pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 59.000 kn. Povećani su i 



prihodi od prodaje nefinancijske imovine : zemljište za potrebe MUP-a te prodaja 
zemljišta na Pivarama. Ukupno povećanje iznosi 160.000 kuna. 
 
 Rashodi poslovanja povećavaju se za 2.082.762 kuna ili 121.9% pri čemu se: 
-smanjuju rashodi za zaposlene za 180.550 kuna (smanjeni rashodi za programe javnog 
rada za 206.950 kuna a povećani su rashodi za zaposlene za 26.400 kuna  
-povećavaju materijalni rashodi za  568.312 kuna (bitno:povećanje naknada troškova 
zaposlenima za 20.000 kn – odnosi se na rashode za sl.putovanja te stručno 
osposobljavanje načelnika i zaposlenih) 
-naknade građanima i kućanstvima povećane su za 10.000 kuna 
-ostali rashodi povećani su za 1.685.000 kuna –kapitalne donacije građanima i 
kućanstvima (en.učinkovitost) te kapitalna pomoć za izgradnju sustava odvodnje 
-rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 498.500 kuna pri čemu su 
smanjeni rashodi za nematerijalnu imovinu i dodatna ulaganja na objektima a povećani 
rashodi za nabavu opreme. 
 Sve planirane izmjene i dopune prihoda i rashoda detaljno su obrazloženi u 
priloženom obrazloženju. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Mihajlo Matokanović: klub HDZ pozdravlja ovakav Proračun i podržat će 
predložene izmjene uz jedan amandman: predlažemo da se sa stavke socijalne skrbi – 
ostale naknade građanima i kućanstvima sredstva u iznosu od 10.000 kuna prebace na 
stavku obilježavanja dana općine i Bljeska uz obrazloženje da bi ovo povećanje 
soc.naknada donijelo opterećenje općinskom proračunu. Jesam za to da se pomogne, ali 
mi povećavamo pomoć onima koji to ne zaslužuju. 
 
 Velimir Paušić: već smo raspravljali o ovome. Svakome se može dogoditi da ostane 
bez prihoda i potrebna mu je soc.pomoć, ali najveći problem su oni koji su godinama na 
pomoći i nemaju nikakvog interesa tražiti posao. Nažalost, niti novi Zakon tu nije puno 
promijenio. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog M. 
Matokanovića. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici isti prihvatili 
jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“. 

Potom daje na glasovanje izmjenjeni prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da je isti prihvaćen jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“. 

Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2014.godinu prileže ovom zapisniku i 
njegov su sastavni dio. 
 
Točka 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
  infrastrukture u 2014.godini 
 
 Štefica Slovinac: povećanje sredstava odnosi se na: 
 -povećanje sredstava za djelatnost održavanja javnih površina za ukupno 27.000 
kuna (materijal za izradu sjenice na dječjem igralištu u Novom Varošu te povećanje 
troškova za ugovore o djelu za kom.pogon budući ove godine nema javnih radova) 
 -u djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta sredstva se povećavaju za 40.000 kn 
namjenjeno popravku nerazvrstane ceste na Trgu hrv.branitelja (cesta prema 
„restoranu“ 
 -u djelatnosti održavanja javne rasvjete sredstva se povećavaju za 10.000 kuna 
(zamjena i ugradnja novih rasvjetnih tijela). 



 
 Rasprava. 
 Tvrtko Beganović: pojašnjenje za točku 4.3., dva put se navodi i to za dvije 
različite namjene: materijal za popravak prijelaza preko kanala te mosta na kanalu 
Strug. 
 Velimir Paušić: greška je, dvije su različite stavke i to: 4.3. materijal za popravak 
prijelaza preko kanala u D.Varošu i 4.4. materijal (fosne) za popravak mosta na kanalu 
Strug. 
 
 Roberta Šišić: ja ponovno podsjećam na nabavku i postavljanje stupića na 
Cvjetnom trgu zbog parkiranja vozila u parku. 
 
 Josip Jokić: što se može učiniti da se spriječi poplavljanje parka kod trgovine 
svaki put za većeg vodostaja? 
 Velimir Paušić: to je konstantan problem zbog ulaska savske vode u staru 
kanalizaciju. Bojim se da tu ne možemo puno učiniti. 
 

Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog 
Izmjena i dopuna Programa. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je isti prihvaćen 
jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“. 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini 
prileže ovom zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
  infrastrukture u 2014.godini 
 
 Štefica Slovinac: predlaže se da se Programom gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2014.godini obuhvati projekt rekonstrukcije nerazvrstanih 
cesta u naselju Stara Gradiška s procijenjenim troškovima u iznosu od 45.000 kuna, a 
koji bi se financirao iz sredstava šumskog doprinosa. 
 
 Nakon danog pojašnjenja, vijećnici su jednoglasno, s 10 glasova „ZA“ donijeli 
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2014.godini. 
 Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u 2014.godini prileže ovom Zapisniku i njegov  su sastavni dio. 
 
Točka 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 
  i sportu u 2014.godini 
 
 Štefica Slovinac: Za financiranje javnih potreba u kulturi u 2014.godini smanjuju 
se sredstva za iznos od 198.365 kuna –zaštita spomeničke baštine, troškovi za javne 
radove. 
 Sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u 2014.godini povećavaju se za 
3.700 kuna –geodetsko-parcelacijski elaborat + troškovi vodnog doprinosa za svlačionice.. 
 
 Nakon danog pojašnjenja, vijećnici su jednoglasno, s 10 glasova „ZA“ donijeli 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 2014.godini. 
 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 2014.godini 
prileže ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2014. 



 
 Budući  pri usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara 
Gradiška za 2014.godinu nije prihvaćen  prijedlog predlagatelja o povećanju 
sredstava za Program socijalne skrbi, nema planiranih Izmjena Programa 
socijalne skrbi za 2014.godinu te je rasprava o ovoj točki dnevnog reda 
bespredmetna. 
 
Točka 7. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 
 
 Pojašnjenje prijedloga daje načelnik Paušić: ovim se prilagođavamo novim 
zakonskim odredbama te objedinjujemo reguliranje pomoći koje već dajemo po 
pojedinačnim odlukama. Ističem članak 3.kojim propisujemo vrste pomoći –napominjem 
da smo ih imali i do sada, novost je samo plaćanje najamnine za stanare u St.Gradiški. 
Također skrećem pozornost na članak 21. odnosno ograničavanje pomoći ovisno o 
sredstvima proračuna općine. Uz prijedlog odluke dobili ste detaljno obrazloženje 
realiziranog po pitanju izdvajanja za socijalnu skrb sve od 2001.godine pa do sada te 
predviđeni iznos troškova za ovu namjenu u 2014.godini. Nnapomenuo bih samo da smo 
i do sada u nekoliko navrata razgovarali na ovu temu i svi se slažemo da su ovakve 
zakonske odredbe izuzetno nepovoljne za male lokalne jedinice kao što smo i sami, ali 
zakon smo dužni poštovati. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Tvrtko Beganović: pri glasovanju ću biti suzdržan. Naime, nitko nas ništa ne pita 
kad se stanovi dodjeljuju korisnicima soc.pomoći a sad bi im još trebali plaćati i 
najamninu. 
 
 Mihajlo Matokanović: po selima ima puno potrebnijih za svaku vrstu pomoći a 
nas se prisiljava da opet dajemo onima koji dobro koriste svoj status primatelja 
soc.pomoći. Do kada? 
 
 Velimir Paušić: opet se vraćamo na tzv.profesionalne soc.naknade. To na žalost 
mi ne možemo promijeniti. Naše je da se držimo zakona. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog odluke na usvajanje. 
Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici sa 9  glasova „ZA“  i 1 „SUZDRŽAN“ 
donijeli Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška kao u prijedlogu. 
Odluka prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
     
 Sjednica je zaključena u 21,00 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Željka Zečević       Zvonko Pejaković 
 
 
 


