
ZAPISNIK 
 
sa 27.sjednice Opdinskog vijeda Opdine Stara Gradiška, održane dana 06.travnja 2017.godine s početkom 
u 19,00 sati u opdinskoj vijednici Opdine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejakovid, Tvrtko Beganovid, Nikola Trapid, Nikola Smočilac,  
Roberta Šišid, Ivica Nezid, Mihajlo Matokanovid 

Sjednici nisu nazočni: Ivan Matokanovid, Josip Jokid, Josip Kkikid, Krešo Nezid i Miroslav Devid. 
 Ostali nazočni: Velimir Paušid, dipl.ing. – načelnik opdine, Damir Figurid, zamjenik načelnika, 
Štefica Slovinac – pročelnica, novinar Radio Bljeska Okučani Mato Višid.  
  

Zapisnik vodi Željka Zečevid. 
 

Predsjednik Opdinskog vijeda otvara 27.sjednicu Opdinskog vijeda i pozdravlja sve nazočne 
vijednike te ostale nazočne.  

 Utvrđuje da je sjednici nazočno 7 vijednika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje.  
 
 Predsjednik Vijeda potom, za 27. sjednicu Opdinskog vijeda predlaže slijededi 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 26.sjednice Opdinskog vijeda od  16.03.2017.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog Odluke o porezima Opdine Stara Gradiška 
2. Prijedlog Odluke o visini stope prireza porezu na dohodak  
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u održavanje 

društvenog doma u Gornjem Varošu na području Opdine Stara Gradiška 
4. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja za sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnih 

udjela 
 

Dnevni red  usvojen je jednoglasno, sa 7 glasova „ZA“.   
 
Predsjednik Vijeda potom daje na usvajanje Zapisnik s 26. sjednice Opdinskog vijeda održane 

16.03. 2017.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Primjedbi nije bilo te je Zapisnik sa 26.sjednice verificiran. 
 

AKTUALNI SAT 

 
Predsjednik Vijeda daje riječ načelniku opdine da izvijesti o aktualnostima. 

 
 Načelnik Velimir Paušid pozdravlja nazočne i izvješduje kako slijedi: 
-od strane Ministarstva regionalnog razvoja odobrena su nam sredstva u iznosu od 500.000 kuna za 
izgradnju prve faze novog toplovoda (od kogeneracijskog postrojenja do područne škole). Očekujemo da 
investicija bude gotova do konca godine, a plan je i da se  izgradi priključak za našu Područnu školu. U 
planu je i granični prijelaz i policija i crkva, a to demo vidjeti u nastavku izgradnje. 
-od Ministarstva graditeljstva odobrena su nam sredstva u iznosu od 110.000 kuna za uređenje parkinga 
kod svlačionica 



-objavili smo javni poziv za ovogodišnje javne radove, ima nekih izmjena uvjeta pa demo vidjeti kako de 
to u konačnici biti realizirano. Prijavljeno je 10 radnika u dva programa – socijalni i komunalni, na rok od 
6 mjeseci. 
-staze i plato kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Novom Varošu su dovršene 
-uređenje doma u Donjem Varošu je pred dovršetkom. Ostaje uređenje okoliša ispred doma te nabavka 
opreme za kuhinju. 
-ovih dana zaprimili smo peticiju za obnovu mosta prema Pivarama. Svi znamo da je most u lošem 
stanju, za visokog vodostaja Save djelimično ga prekrije voda i onemogudi prometovanje po istom. 
Činjenica je da taj most mi ne možemo dobiti u vlasništvo te ga slijedom toga niti obnoviti. Obratili smo 
se HV s upitom da nam oni daruju neki željezni most koji bi mogli upotrijebiti ali još nemamo nikakvog 
odgovora. 
 
 Predsjednik Vijeda zahvaljuje načelniku i poziva vijednike da se pitanjima uključe u aktualni sat. 
 
 Nikola Trapid: bududi je ovo zadnja sjednica u ovom sazivu Vijeda zahvaljujem kolegama 
vijednicima na suradnji a bududim vijednicima želim puno uspjeha u radu. 
 
 Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Viječa zaključuje aktualni sat. 
 
 Od 19,20 sati sjednici pribiva i vijednik Miroslav Devid, tako da je nazočno ukupno 8 vijednika. 
 
 
TOČKA 1. Prijedlog Odluke o porezima Opdine Stara Gradiška 
 

Predlagatelj  ove Odluke   je  načelnik Opdine. 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijednici su primili u materijalima uz poziv za 27.sjednicu 

Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac kao i načelnik Velimir Paušid. 
 
U raspravi su sudjelovali: Štefica Slovinac, Velimir Paušid, Tvrtko Beganovid, Mihajlo 

Matokanovid. 
 
Nakon glasovanja, predsjednik Vijeda utvrdio je da je Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška 

jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“  donijelo Odluku o porezima Opdine Stara Gradiška u  tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o visini stope prireza porezu na dohodak 
 

Predlagatelj  ove Odluke   je  načelnik Opdine. 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijednici su primili u materijalima uz poziv za 27.sjednicu 

Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac. 
 
Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška je bez rasprave, jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  donijelo 

Odluku o visini stope prireza porezu na dohodak  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u održavanje društvenog 
  doma u Gornjem Varošu na području Opdine Stara Gradiška 



 
Predlagatelj  ove Odluke   je  načelnik Opdine. 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijednici su primili u materijalima uz poziv za 27.sjednicu 

Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac kao i načelnik Velimir Paušid. 
 

 Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška je bez rasprave, jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“  donijelo Odluku 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u održavanje društvenog doma u Gornjem Varošu na 
području Opdine Stara Gradiška u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja za sklapanje ugovora o prijenosu poslovnih 
  udjela 

 
Predlagatelj  ove Odluke   je  načelnik Opdine. 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijednici su primili u materijalima uz poziv za 27.sjednicu 

Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dao je  načelnik Velimir Paušid. 
 

 Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška je bez rasprave, jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“  donijelo Odluku 
o davanju odobrenja za sklapanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela  u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
 Nakon što je dnevni red iscrpljen, vijednicima su se obratili: 
 Mihajlo Matokanovid koji je u zahvalio svim vijednicima iz kluba HDZ na kvalitetno odrađenim 
pripremnim sastancima za svaku sjednicu opdinskog vijeda te aktivan rad i sudjelovanje na istima. 
Također, kritizirao je oporbene  vijednike koji nisu dolazili na sjednice vijeda. 
 Roberta Šišid zahvalila se pročelnici i tajnici na pripremama sjednica i svemu odrađenome. 
 
 Potom se svima obratio načelnik Paušid. Uz zahvalu svim vijednicima na suradnji tijekom ove 
četiri godine, osvrnuo se i na sve ono što je napravljeno u ovom mandatu vijeda ali i ono što je ostalo 
nerealizirano. 
 Na kraju zahvalu svima uputio je i predsjednik Vijeda Zvonko Pejakovid te zaključio sjednicu u 
19,55 sati. 
 
 ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
 Željka Zečevid       Zvonko Pejakovid 
 
 
 
 

Predlagatelj  ove Odluke   je  načelnik Opdine. 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijednici su primili u materijalima uz poziv za 5.sjednicu 

Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac. 
 
U raspravi su sudjelovali Štefica Slovinac, Stjepan Margaletid i Roberta Šišid, koja je u ime Kluba 

vijednika HDZ-a podržala ovaj prijedlog. 



 
Nakon glasovanja, predsjednik Vijeda utvrdio je da je Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška sa 

10 glasova „ZA“  i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje 
plade opdinskog načelnika  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 
 

 
 

 


