
ZAPISNIK 
 

 sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 12.rujna  
2013.godine s početkom u 19,30 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Nikola Trapić, Nikola Smočilac, Ivan 
Matokanović, Miroslav Dević, Mihajlo Matokanović,  Tvrtko Beganović, Roberta Šišić i 
Ivica Nezić.  
 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Josip Jokić, Josip Kikić i  Krešo Nezić.  
 
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić-
zamjenik načelnika, Štefica Slovinac – pročelnica i Milena Paušić, novinar Radio Bljeska 
Okučani. 
 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 4.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve 
nazočne vijećnike, načelnika općine, njegovog zamjenika i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 9 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za 
pravovaljan rad i odlučivanje. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 4. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 3.sjednice Općinskog vijeća od 30.07.2013.god. 
 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

na području Općine Stara Gradiška 
3. Prijedlog Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Stara Gradiška 
4. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja  

 
Roberta Šišić predlaže da se dnevni red dopuni i prijedlogom dodjele priznanja u 

povodu obilježavanja 20.obljetnice ustroja i rada Općine. 
Velimir Paušić predlaže da se isto razmotri zajedno s točkom 4.Dnevnog reda. 
Roberta Šišić prihvaća prijedlog. 

 
Dnevni red bez dopuna je jednoglasno usvojen. 
 

 Potom predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 3.sjednice Općinskog 
vijeća održane 30.srpnja  2013..godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
 Zapisnik sa 3.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 

 
TOČKA 1. Aktualni sat 
 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić izvješćuje o aktualnostima kako slijedi: 
 -Proslava dana općine: ove godine planiramo da svečana sjednica Vijeća bude u petak, 
27.rujna, 28.rujna u prijepodnevnim satima ŠRU će organizirati 1.kup Stare Gradiške u 



pecanju, navečer Fišijada, a u nedjelju 29.rujna Sveta misa koju će voditi msgr. Antun 
Škvorčević. Također, u petak će biti organizirana predstava za djecu u kino sali. 
Podsjećam da će 16.rujna biti obilježena obljetnica napada na Novi Varoš, kojoj  će i ove 
godine Općina Stara Gradiška biti sponzor određenim novčanim iznosom. Ovim putem poziv 
svima da dođu i nazoče svečanosti. 
Također, ove godine većina općina pa tako i Općina Stara Gradiška obilježava 20.godina 
ustroja i rada, što ćemo svakako spomenuti na svečanoj sjednici Vijeća, a u suradnji s 
Franjom Samardžićem u izradi je i knjiga koja će podsjetiti na taj period brojnim tekstovima, 
fotografijama i sl. 
 -izabran je izvođač za radove izgradnje svlačionica na sportskim terenima, očekujemo 
potpis ugovora s izvođačem –tvrtka Slu – kom d.o.o. do konca mjeseca. 
 -kanalizacija – potpisan je ugovor s izvođačem, također očekujemo da radovi krenu. 
 -u Bosanskoj Gradiški održan je zajednički sastanak u svezi projekata prekogranične 
suradnje –projekt: zaštita rijeke Save i zaštita okoliša. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku i poziva vijećnike da se pitanjima uključe u 
aktualni sat. 
 
 Roberta Šišić: curi hidrant kod vatrogasnog spremišta. 
 Velimir Paušić: još u sedmom mjesecu smo od Slavče tražili da izvrše pregled i 
kontrolu kompletne hidrantske mreže te otklone uočene kvarove. Izvješće do sad još nismo 
dobili. Očekujemo popravak do zime. 
 
 Miroslav Dević: postaviti kontejner za staklo kod trgovine u Staroj Gradiški. 
 Velimir Paušić: sa tvrtkama koje se bave tom djelatnošću pokušali smo dogovoriti 
pražnjenje kontjenera za staklo i papir, čak i uz naše plaćanje, jednostavno ne žele doći. 
Slavča nema odgovarajuće kamione, tako da je tu problem. 
 
 Ivica Nezić: problem parkiranja na nogostupu u ulici Kralja Tomislava? 
   -rasvjeta od izlaza iz Stare Gradiške prema Donjem Varošu? 
   -problem pasa lutalica 
 
 Velimir Paušić: izgradnja javne rasvjete na tom dijelu koštao bi oko 200.000 kuna, 
možemo planirati u proračunu. Što se tiče pasa lutalica, kontaktirali smo najbližu službu u 
Pakracu, trošak po psu bi bio oko 2.500 kuna. 
 
 Nikola Trapić: obilježavanje 16.rujna, u kom dijelu točno Općina sudjeluje? Naime, 
ima pritužbi organizatora da je suradnja slaba. 
 Velimir Paušić: Općina daje financijsku potporu od 1.000 kuna, kao i do sada, nadalje, 
daje prostor kino sale kao i posuđe i stolove te dio pića. Organizator je s time upoznat. 
 
 Nikola Trapić: u zapisniku s prošle sjednice navedeno je da ima interesenata za zakup 
zemljišta u k.o. Gornji Varoš. O kojim česticama se radi? 
 Velimir Paušić: čestice ispod gaja. Mi smo u obvezi zahtjev zaprimiti, prikupiti 
odgovarajuću dokumentaciju te proslijediti Agenciji za poljoprivredno zemljište u čijoj je 
nadležnosti daljnja procedura. 
 
 Nikola Trapić: na zemljištu u G.Varošu uočeno je vozilo s pčelama. Tko to koristi. 
 Velimir Paušić: pčelar koji je tražio dozvolu da tu privremeno smjesti pčele. 
 



 Nikola Trapić: da li je saniran most Pivare i kada? Navedeno je također u zapisniku s 
prošle sjednice. Rečeno je da će istovremeno biti saniran i most u G.varošu, pa zato pitam. 
Nadalje, što je s bojom za bojanje doma u Gornjem Varošu. Gosp. Matokanović je rekao da 
će boju dovesti a to još nije učinjeno. 
 Velimir Paušić: most na Pivarama saniran je  koliko smo mogli u sklopu javnih 
radova. Što se tiče boje, bit će sutra riješeno. 
 
 Mihajlo Matokanović: mislim da u Poslovniku Općinskog vijeća stoji da je broj 
pitanja vijećnika ograničen. Molim predsjednika da se toga drži. 
 
 Nikola Trapić: vijećnik ima pravo pitati, zašto inače služi oporba? 
 
 Roberta Šišić: poslovnik ograničava broj pitanja na 3, to nema veze sa stranačkim 
sastavom Vijeća. 
 
 Daljnjih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na 

  području  Općine Stara Gradiška 

 
 Pročelnica Štefica Slovinac daje pojašnjenje: 
 Sukladno odredbama tada važećeg Zakona o vodama, Općinsko vijeće Općine Stara 
Gradiška 19.rujna 2012.godine donijelo je Odluku o priključenju  na komunalne vodne 
građevine na području Općine Stara Gradiška, na prijedlog isporučitelja vodne usluge – tvrtke 
Slavča doo Nova Gradiška. 
 Dana 18.svibnja 2013.godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o vodama, kojim su, između ostalog, bitno izmijenjene odredbe koje se odnose na 
priključenje na komunalne vodne građevine, te je jedinicama lokalne samouprave ostavljen 
rok od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona u kojem postojeće odluke treba  
izmjeniti, odnosno staviti van snage odredbe istih koje se odnose na uvođenje, obračun i 
naplatu naknade za priključenje kao i druge opće akte donesene na temelju Zakona o 
komunalnom gospodarstvu koje se odnose na uvođenje, obračun i naplatu naknade za 
priključenje. 
 S obzirom da u sada važećoj Odluci treba mijenjati veći broj članaka te brisati odredbe 
koje se odnose na naknadu za priključenje i nadzor nad provedbom Odluke kao i prekršajne 
odredbe, predlaže se donošenje nove Odluke. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Roberta Šišić: Klub vijećnika HDZ na sinoćnoj sjednici razmotrio je ovaj prijedlog, te 
će isti podržati. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje predmetni prijedlog odluke na 
glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno donijeli Odluku o 
priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Stara Gradiška. Odluka o 
priključenju prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području  

  Općine Stara Gradiška 

 



 Pojašnjenje prijedloga daje pročelnica Štefica Slovinac: 
 Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na sjednici održanoj 07.veljače 2002.godine 
donijelo je Odluku o izboru članova Vijeća mjesnih odbora. 

Dana 29.prosinca 2012. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je između ostaloga, 
izmijenjena zakonska regulativa iz područja mjesne samouprave. Istodobno s donošenjem 
toga Zakona, donesen je i Zakon o lokalnim izborima kojim se uređuju izbori članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave i izbori općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. 

Obzirom na potrebu usklađenja s novim Zakonima kao i činjenicu da nove izbore za 
vijeća mjesnih odbora imamo u svibnju 2014.godine, predlaže se donošenje nove Odluke o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora, čije ste detaljnije pojašnjenje određenih odredbi dobili 
s materijalima za sjednicu. 

 
Velimir Paušić: iz kontakata s načelnikom Hrvatske Kostajnice doznao sam da oni 

izbore za mjesne odbore ne provode, za sada bez zakonskih posljedica, budući su ocijenili da 
je to veliki trošak a bez posebne koristi za malu sredinu. 

 
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
Mihajlo Matokanović: kolika je naknada članovima Vijeća mjesnih odbora? Kakve su 

posljedice ne provođenja tih izbora? 
 
Štefica Slovinac: članovi vijeća rade bez naknade, a što se tiče svrsishodnosti 

provođenja ovih izbora smatram da problem nije u odluci nego u neradu i neaktivnosti 
mjesnih odbora. 

 
Ivica Nezić: mišljenja sam da je mjesni odbor u Donjem Varošu dobro funkcionirao 

dok nije došlo do stranačkog predlaganja članova te takvog sastava. To ne može funkcionirati. 
Velimir Paušić: mislim da je osnovni problem malobrojnost samih naselja. 
 

 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje predmetni prijedlog odluke na 
glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno donijeli Odluku o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Stara Gradiška. Odluka o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora  prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja 

 
 Pojašnjenje prijedloga Odluke daje načelnik Velimir Paušić: 
 Kao i do sada, Povjerenstvo je zaprimilo samo prijedlog Načelnika Općine, razmotrilo 
isti te predlaže dodjelu priznanja kako slijedi: 
 

-NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO za sveukupni stvaralački rad i postignuća na 
području istraživanja povijesti Stare Gradiške - prof.HUSREF HADŽIALAGIĆ 

 
 Husref Hadžialagić, profesor povijesti, posvetio je svoj život istraživanju povijesti 
Stare i Bosanske Gradiške te prikupljena saznanja objavio u nekoliko knjiga. 
 Svojom energijom i predanošću ovom zadatku široj javnosti ali i nama, stanovnicima 
ovih susjednih mjesta, otkrio je čitav  niz dragocjenih  do sada nepoznatih podataka, zapisa, 



fotografija i crtica iz povijesti našeg zavičaja, poručujući nam da doista možemo biti ponosni 
na svoju bogatu i značajnu povijest. 

-NAGRADA OPĆINE STARA GRADIŠKA za osobite rezultate u ostalim javnim 
djelatnostima  - za iznimnu građansku požrtvovanost, zalaganje i nesebično pružanje 
pomoći stanovništvu ugroženom poplavom - ZDENKO LONČARIĆ 

 
 Zdenko Lončarić zaposlen u Komunalnom pogonu Općine Stara Gradiška za vrijeme 
visokog vodostaja rijeke Save istakao se iznimnom građanskom požrtvovnošću i zalaganjem 
te nesebičnim pomaganjem stanovnicima naselja naše općine kojima je prijetila opasnost od 
poplave. 
 Uredno odrađujući svoje obveze na poslu, žrtvovao je svoje slobodno vrijeme, te 
doslovno, danonoćno pomagao u saniranju posljedica ove elementarne nepogode. 
 

-PLAKETA OPĆINE STARA GRADIŠKA za posebno vrijedne rezultate u zaštiti i 
spašavanju te otklanjanju pojava opasnih po život, zdravlja i materijalna dobra građana - 
HRVATSKE VODE, VODNO GOSPODARSKA ISPOSTAVA ŠUMETLICA-CRNAC 
NOVA GRADIŠKA 

 
 Tijekom proljeća 2013.godine zbog izuzetno visokog vodostaja rijeke Save, prisavska 
naselja u Općini Stara Gradiška bila su izravno ugrožena mogućim izlijevanjem rijeke Save te 
zaobalnih voda. 
 Brzim i požrtvovanim djelovanjem Vodno gospodarske ispostave Šumetlica – Crnac 
Nova Gradiška u organizaciji obrane od poplave zaštićeno je stanovništvo ugroženih naselja i 
njihova materijalna dobra. 
 

-PLAKETA OPĆINE STARA GRADIŠKA za osobite rezultate na području zaštite i 
obnove kulturne baštine -UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE 
MIN.KULTURE RH, KONZERVATORSKI ODJEL U SLAVONSKOM BRODU 

 
 Konzervatorski odjel Slavonski Brod tijekom nekoliko proteklih godina pružio nam je 
doista nesebičnu pomoć i aktivno se uključio u provođenje projekta obnove Tvrđave Stara 
Gradiška. 
 Naime, Tvrđava Stara Gradiška je zaštićeni spomenik kulture. Proteklih godina  
sredstvima  Ministarstva kulture ali i vlastitim sredstvima, Općina Stara Gradiška provodi 
projekt obnove ovog spomenika pri čemu se Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu 
istakao kao neizbježan pomoćnik i suradnik. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Roberta Šišić: Klub vijećnika HDZ na sinoćnoj sjednici razmotrio je ovaj prijedlog, te 
će isti podržati. Nadalje, kao što sam već na početku sjednice rekla, predlažem dodjelu 
priznanja –simbolične plakete i pokloni u povodu 20 godina rada Općine određenim 
pojedincima kao znak zahvale – npr. gosp.Mihalo Matokanović kao prvi načelnik Općine. 
 
 Velimir Paušić: osobno sam smatrao da se to obavi na način da se imena zaslužnih 
spomenu na svečanoj sjednici, no ukoliko vijeće ovo podržava, morate navesti točno kome će 
dodjeljuje i što. 
 
 Nikola Trapić: kakva je razlika između plakete i nagrade? Osobno ću podržati odluku 
ali smatram da je trebao biti nagrađen još netko s našeg područja. 



 Velimir Paušić: nagrada se dodjeljuje pojedincu, a plaketa pravnim osobama. Što se 
tiče drugih, nitko ništa nije predložio. Dajte prijedlog pa ćemo razmatrati. 
 
 Tvrtko Beganović: treba voditi računa kod dodjele plaketa u povodu 20.godišnjice da 
se netko ne izostavi. Osobno, mislim da je dovoljno da to budu načelnici i predsjednici 
Općinskog vijeća u dosadašnjim mandatima. 
 
 Mihajlo Matokanović: želim da u zapisnik uđe da ja ovo priznanje ne želim i neću da 
preuzeti. 
 
 Predsjednik Vijeća daje na usvajanje prijedlog povjerenstva za dodjelu priznanja. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno donijeli Odluku o dodjeli 
priznanja Općine Stara Gradiška. Odluka prileži ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 Potom predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se u povodu 20.godina ustroja i 
rada Općine Stara Gradiška dodjele priznanja za osobni doprinos i zalaganje za obnovu, 
razvoj i napredak područja Općine Stara Gradiška te promicanje njenih kulturnih, povijesnih i 
gospodarskih vrijednosti svim dosadašnjim načelnicima Općine te predsjednicima Vijeća. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici isti prihvatili sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„PROTIV“. 
 
 Sjednica je zaključena u 20,45 sati. 
 
 
 Zapisničar:      Predsjednik Vijeća: 
 
       Željka Zečević                   Zvonko Pejakovć 
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