
ZAPISNIK 
 

 sa 16.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 23.lipnja 2015.godine s 
početkom u 19,30 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Ivan Matokanović, Miroslav Dević, Nikola Smočilac, 
Nikola Trapić, Tvrtko Beganović, Roberta Šišić, Josip Jokić i Josip Kikić.  
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Ivica Nezić (ispričao nedolazak), Mihajlo Matokanović i Krešo 
Nezić.  
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika, 
Štefica Slovinac – pročelnica i Mato Višić, novinar Radio Bljeska Okučani. 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 16.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 15.sjednice Općinskog vijeća održane 31.03. 
2015.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 15.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 16. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 15.sjednice Općinskog vijeća od 31.03.2015.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova 
2. Prijedlog Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Stara Gradiška za 

razdoblje od 2015. do 2020.godine 
3. Prijedlog Odluke o osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA“ 
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Pravila osnivanja i djelovanja destinacijskog 

„PPS KLUBA“ 
 

 Dnevni red  jednoglasno je usvojen. 
 
Josip Kikić: mogu li se sjednice Općinskog vijeća sazivati u dane kad nisu praznici ili neke svetkovine 
(imendani)? Neki od vijećnika ne mogu doći. 
 
Predsjednik Vijeća: obzirom na Vaš sporan odaziv na dosadašnje sjednice niste u poziciji prigovarati 
niti određivati kad će se sjednice sazivati. 
 
AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić pozdravio je nazočne te ukratko izvjestio o aktualnostima: 
 
 -započeli su Programi javnih radova ove godine. Imamo 12 zaposlenih na 5 mjeseci kroz 
Program pomoći u kući te komunalni program. Pravila zapošljavanja sve su zahtjevnija, tako da i sve 
manje imamo izbora kod zapošljavanja osoba sa evidencije HZZ. 



Od 19,35 sati sjednici pribiva i vijećnik Mihajlo Matokanovič tako da je ukupan broj nazočnih 
vijećnika 10. 
 
-vezano uz izgradnju zgrade PGP, koliko imamo informacija otvorene su ponude i izabran je izvođač 
radova. Očekujemo početak izgradnje negdje u rujnu 2015. 
-u krugu tvrtke Sava doo započela je izgradnja kogeneracijskog postrojenja. Planira se zapošljavanje 
10 novih radnika elektro i strojarske struke. Pregledom podataka HZZ mislim da kod nas neće biti 
dovoljno takvih radnika, ali pokušat ćemo osigurati zapošljavanje barem za one koji ispunjavaju 
tražene uvjete ukoliko ih bude. 
-od početka mjeseca svibnja 2015.godine imamo dvije revizije i to reviziju financijskog poslovanja 
2014.godine te reviziju upravljanja imovinom. Potrebno im je osigurati puno dokumentacije na čemu 
svakodnevno radimo. Rezultate ćemo vidjeti. 
-izrada izmjena i dopuna prostornog plana – potpisali smo ugovor s izvođačem i kandidirali isto na 
Fond ruralnog razvoja. Projekt bi trebao biti prihvaćen. 
-aktivno smo se uključili i ljudima osigurali maksimalnu pomoć pri prijavi na natječaj Fonda za zaštitu 
okoliša za mjere ENU i OIE. Do sada imamo prijave za 30 kuća, a do ostavljenog roka 10.srpnja bit će 
još cca 15. Za sada su stigli ugovori za 5 vlasnika, ali postupak je tek započeo. Očekujemo da će 
prihvaćenih zahtjeva za financiranje ovih mjera biti još što je zaista pohvalno. 
-ovih dana bilo je i nekoliko upita o prskanju komaraca. U proračunu nemamo predviđena sredstva za 
ovu namjenu a ako uzmemo u obzir cijenu jedno tretmana od otprilike 20.000 – 30.000 kn sa vrlo 
kratkotrajnim i skromnim učinkom, postavlja se pitanje opravdanosti. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 Josip Jokić: da li je načelnik upoznat s deložacijom obitelji Paušić ovih dana i može li se što 
učiniti? 

Velimir Paušić: dobro sam upoznat sa situacijom. Radi se o jednom kompliciranom slučaju 
gdje je spomenuta obitelj doslovno žrtva sistema te sporosti i ne učinkovitosti Uprave za stambeno 
zbrinjavanje i to već duže vremena. Nažalost, izlazak iz stana jedina je mogućnost za tu obitelj da 
ponovno dođe na listu za stambeno zbrinjavanje. Kad? To je jako teško reći. U svakom slučaju, znam 
za ovaj problem i pratim ga. 

 
Nikola Trapić: dom u G.varošu i svlačionice kandidirani su na Fond. Kakav je status projekata? 

 Velimir Paušić: neslužbeno smo saznali da projekti nisu prošli, čekamo službeni odgovor pa 
ćemo ići na ulaganje prigovora. U svakom slučaju, svlačionice će se nastaviti raditi jer imamo 
osigurana sredstva u našem Proračunu. 
 

Mihajlo Matokanović: što je sa izradom gospodarske osnove za Ljeskovače? Da li je uvršteno 
pašarenje? 

Velimir Paušić: još uvijek je u tijeku izrada prijedloga, dakle javne rasprave još nije bilo. Kad 
bude dat ćemo svoj prijedlog. 
 
 Predsjednik vijeća potom zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova 
 
 Predlagatelj  Odluke o povjeravanju komunalnih poslova (ukop pokojnika na grobljima Uskoci 
i Gređani)  je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je  načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Kikić, Nikola Trapić te Velimir Paušić. 



 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o  

povjeravanju  komunalnih poslova u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Stara Gradiška za 
  razdoblje od 2015. do 2020.godine. 
 
 Predlagatelj  Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Stara Gradiška za razdoblje 
od 2015. do 2020.godine je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je  načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
U raspravi su sudjelovali: Roberta Šišić i Velimir Paušić. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o 

izradi Programa ukupnog razvoja Općine Stara Gradiška za razdoblje od 2015. do 2020.godine u 
tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA“ 
 
 Predlagatelj  Odluke o osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA“ je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je  načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Jokić i Velimir Paušić. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o 

osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA“  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog 

 „PPS KLUBA“ 
 
 Predlagatelj  Odluke o prihvaćanju Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS 
KLUBA“ je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je  načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o 

prihvaćanju  Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS KLUBA“  u tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
 
 Sjednica je zaključena u 20,20 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Željka Zečević        Zvonko Pejaković 
 


