
ZAPISNIK 
 

 sa 17.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 22.srpnja 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, Ivica Nezić, Mihajlo Matokanović, Josip Jokić i Josip 
Kikić.  
 Sjednici ne pribiva  vijećnik  Krešo Nezić.  
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika, 
Štefica Slovinac – pročelnica i  novinarka Radio Bljeska Okučani. 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 17.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika općine, zamjenika načelnika,  zaposlenike Općine i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 11 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 16.sjednice Općinskog vijeća održane 23.06. 
2015.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 16.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 17. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 16.sjednice Općinskog vijeća od 23.06.2015.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška 
za 2015.godinu 

2. Utvrđivanje pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Stara 
Gradiška 

3. Prijedlog Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika 
 

 Dnevni red  usvojen je sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“. 
 
AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić pozdravio je nazočne te ukratko izvjestio o aktualnostima: 
 -jučer se dogodila prometna nesreća u kojoj je došlo do oštećenja službenog vozila. Po 
primitku policijskog zapisnika pokušat ćemo se tužbom naplatiti od vlasnika životinje koja je uzrok 
nesreće 
 -posjet inspektora zaštite okoliša koji je na anonimnu prijavu protiv tvrtke Sava doo izišao na 
teren vezano uz odlaganje cigle, šute i ostalog građevinskog otpada na općinsko zemljište. Pojašnjeno 
je da se isto čini uz odobrenje općine a razlog nasipanja tog dijela sam već obrazlagao vijećnicima. 
 -napravili smo kratku analizu vezano uz raspisani natječaj Fonda za en.učinkovitost. Prema 
našim procjenama , s našeg područja podneseno je 53 zahtjeva od kojih je već do sada odobreno 15 i 
to za 29 mjera en.učinkovitosti. Očekujemo da gotovo svi zahtjevi budu prihvaćeni od strane Fonda 
što znači investiciju veću od 5,5 mil.kuna na našem području (od toga Fond sufinancira 4.205.000 
kuna), što su doista odlični rezultati. 



 -upoznati ste s našim apliciranjem na sredstva za svlačionice i dom u Gornjem Varošu, uputili 
smo prigovore na njihovo odbijanje i očekujemo odgovore. 
 -započelo je renoviranje bivše BP Baković – šansa za zapošljavanje kad se to otvori. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku i poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 
 Roberta Šišić: prijedlog da se podaci o apliciranju i dobivanju sredstava od Fonda za zaštitu 
okoliša i en.učinkovitost objave u medijima. 
 Velimir Paušić: svakako, ali mislim da treba sačekati konačne rezultate 
 
 Roberta Šišić: ponovno bi podsjetila da je u parku na Cvjetnom trgu nužno staviti par stupića 
jer se opet parkiraju automobili u park. 
 
 Tvrtko Beganović: horizontalna signalizacija koja je postavljena kroz naša sela je nepotrebno 
bacanje novaca. O tome treba izvijestiti nadležne. 
 Velimir Paušić: uslikano i dostavljeno ŽUC-u. 
 
 Nikola Trapić: osobno smatram da je iscrtavanje bijelih crta dobra ideja. Zašto to nije 
napravljeno i u Staroj Gradiški. Što je sa održavanjem Fišijade ove godine? 
 Velimir Paušić: ulice u Staroj Gradiški su nerazvrstane ceste zato nema oznaka. Što se tiče 
fišijade, Općina će kao i ranijih godina podržati inicijativu udruga koje će to odraditi. 
 
 Josip Jokić: što je s otvaranjem trgovine u Staroj Gradiški? Starača – inspekcije? 
 Velimir Paušić: prostor u kojem je godinama bila trgovina je vlasništvo RH, dakle 
zainteresirani bi trebali stupiti u kontakt s njima. Što se tiče Starače, inspekcije su slane 3-4 puta, a 
zašto ništa ne poduzimaju doista ne znam. To treba pitati njih. 
 
 Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
  
TOČKA 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška 
  za 2015.godinu 
 
 Vijećnik Josip Jokić izjavljuje da budući nije podržao Proračun za 2015.godinu pri njegovom 
donošenju, ne želi sudjelovati u raspravi i odlučivanju o ovoj točki dnevnog reda kao niti u nastavku 
sjednicu. 
 Josip Kikić izjavljuje da podržava vijećnika Josipa Jokića te njih dvojica, bez dopuštenja 
predsjednika Vijeća napuštaju sjednicu u 19,55 sati. 
 
 Mihajlo Matokanović: predlažem da im se zbog napuštanja sjednice ne isplati vijećnička 
naknada za ovu sjednicu. 
 Predsjednik Vijeća traži pojašnjenje od pročelnice Slovinac. 
 Pročelnica pojašnjava da ovakvih odredbi nema u važećoj odluci, ukoliko je ovo stav vijeća, 
odluku treba dopuniti i za ovakve slučajeve. 
 Budući su se svi vijećnici složili s ovim, predsjednik Vijeća zaključuje da će se za sljedeću 
sjednicu Općinskog vijeća pripremiti odluka dopunjena rečenim odredbama. 
 
 Potom se prelazi na dalji rad po Točki 1.Dnevnog reda. 
  
 Predlagatelj  Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 
2015.godinu je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 17.sjednicu Općinskog vijeća. 



Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  
načelnik Općine Velimir Paušić. 

 
U raspravi su  sudjelovali Roberta Šišić i Velimir Paušić.  
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  usvojilo 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu u  tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 

 
TOČKA 2. Utvrđivanje pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška 
 

Predlagatelj  izvršenja ove zakonske obveze – utvrđivanja pročišćenog teksta Prostornog 
plana uređenja općine Stara Gradiška je  načelnik Općine. 

Obzirom na obimnost dokumenta, vijećnicima je navedeni akt stavljen na uvid u 
Jedinstvenom upravnom odjelu  općine Stara Gradiška te na službenoj web stranici Općine Stara 
Gradiška.  

Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  utvrdilo pročišćeni 

test Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika- 
 
 Predlagatelj  Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika  je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 17.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o 

mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 

 Sjednica je zaključena u 20,20 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Željka Zečević        Zvonko Pejaković 

 

 


