
ZAPISNIK 
 

 sa 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 24.rujna 2015.godine s 
početkom u 19,0 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.   
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici:  Krešo Nezić, Josip Jokić 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 18.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 17.sjednice Općinskog vijeća održane 22.07. 
2015.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 17.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 18. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 17.sjednice Općinskog vijeća od 22.07.2015.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 
2. Prijedlog Odluke o naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća, članova radnih 

tijela, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra 

 
 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 izvješćuje kako slijedi: 
-započela je gradnja zgrade granične policije, rok za dovršenje je lipanj 2016.godine 
-dogovoren je nastavak radova na objektu svlačionice 
-odgovor na naše prigovore koje smo uputili Fondu za zaštitu okoliša i en.učinkovitost radi 

odbijanja naših projekata još nismo dobili, a ako ništa od toga ne bude, idemo sami u radove jer 
imamo osigurana sredstva 

-izgradnja kogeneracijskog postrojenja ide prema planu, očekujemo dovršetak do ljeta 
sljedeće godine 

-održana svečanost u prigodi uručenja certifikata o razminiranosti Prašnika 
-proslava Dana Općine – predlaže da to ove godine bude skromno uz polaganje vijenaca, 

svetu misu te nakon nje prigodno druženje mještana u dvorištu crkve. Dakle, bez svečanog domjenka 
a umjesto toga, novac (5.000 kn) uplatiti Crvenom križu za izbjeglice. Također, bit će organizirana i 
Fišijada 26.rujna te predstava za djecu 30.rujna 2015.godine. Moli očitovanje o ovom prijedlogu. 

 
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni sat. 



Roberta Šišić: Klub vijećnika HDZ slaže se i podržava ovaj prijedlog načelnika. 
 
Nikola Trapić: također se slažem s prijedlogom načelnika. Imam pitanje vezano uz dodjelu 

nagrada Općine odnosno ima li ih ove godine. Moli pojašnjenje skupa kod crkve te tko je postavio 
velike plakate uz cestu na ulazu u Staru Gradišku. 

 
Od 19,16 sati sjednici pribiva i vijećnik Josip Jokić tako da je ukupno nazočno 10 vijećnika. 
 
Velimir Paušić:  planiramo skromno okupljanje pred crkvom poslije mise, malu zakusku, 

druženje i to je to. Što se tiče priznanja, ove godine povjerenstvo je zaprimilo samo jedan prijedlog, 
ali budući isti nije bio sukladan Pravilniku o dodjeli nagrada, nije prihvaćen. Plakate je postavila jedna 
udruga iz Nove Gradiške, Općina to ne naplaćuje budući je upitno čije je to zemljište. 

 
Roberta Šišić: što je s priključenjem na vodovodnu mrežu u Gređanima? Može li se nekakvim 

letcima ili prospektima potaknuti građane na odvajanje kom.otpada? 
Velimir Paušić: vodovod u Gređanima radio je RVD Davor, još nije izvršena primopredaja niti 

ima uporabnu dozvolu tako da će to pričekati. Što se tiče odvajanja otpada, mi ćemo još nabaviti 
kontejnere za tekstil te metal, a edukaciju bi trebao provoditi davatelj usluge. 

 
Daljnjih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća predlaže da se vijećnici glasanjem očituju o 

prijedlogu načelnika o uplati sredstava Crvenom križu. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su 
vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijeli Odluku kao u prijedlogu načelnka. 

 
Potom zaključuje aktualni sat. 

 
 
TOČKA 1. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 
 
 O Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja Općine 
Stara Gradiška te nalazom iste nazočne je upoznala pročelnica Štefica Slovinac. 

Izvješće su  vijećnici  primili u materijalima uz poziv za 18.sjednicu Općinskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali Velimir Paušić, Mihajlo Matokanović te Roberta Šišić. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je,  sa 10 glasova „ZA“,  donijelo Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stara 
Gradiška.  
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća, članova radnih 
  tijela, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
 
 Predlagatelj  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 18.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
U raspravi su sudjelovali Nikola Trapić i Velimir Paušić.   
 
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. 



 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra 
 
 Predlagatelj  Odluke o o ukidanju statusa općeg dobra je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 18.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
U raspravi su sudjelovali Roberta Šišić, Nikola Smočilac i Štefica Slovinac. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o  

ukidanju statusa općeg dobra a u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 
Predsjednik Vijeća prije zaključenja sjednice daje riječ načelniku koji ukratko izvješćuje o 

prijavljenim štetama od suše te još jednom poziva vijećnike na programe proslave Dana općine. 
 
Zaključeno u 19,45 sati. 

 
 
Zapisničar:        Predsjednik Vijeća: 
 
Željka Zečević        Zvonko Pejaković 

 
 

 
 
  


