
ZAPISNIK 
 
 sa 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 04.prosinca 
2013.godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Josip Jokić,, Ivan Matokanović, Miroslav Dević, 
Mihajlo Matokanović, Roberta Šišić, Ivica Nezić, Nikola Trapić i Tvrtko Beganović. 
 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Nikola Smočilac (opravdao izostanak), 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 6. 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 daje na usvajanje Zapisnik s 5.sjednice Općinskog vijeća održane 
07.studenoga  2013.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
 Zapisnik sa 5.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 6. sjednicu Općinskog vijeća predlaže sljedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća od 07.11.2013.god. 
 

1. Aktualni sat 
2. a/ Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014.godinu i 

projekcija za 2015. i 2016.godinu 
b/ Prijedlog Odluke  o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 
2014.godinu  

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2014.godini  

4. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014.godinu 
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2014.godinu 
6. Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2014.godinu 
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 
2014.godini 

 
Velimir Paušić: kao predlagatelj predlažem da se točka 4. skine s dnevnog reda 

obzirom na nove zakonske odredbe koje propisuju da Plan gradnje komunalnih vodnih 
građevina donosi isporučitelj usluge vodoopskrbe odnosno odvodnje, a ne mi. 
 Predsjednik Vijeća daje prijedlog gosp. Paušića na glasovanje. Utvrđuje da su 
vijećnici sa 9 glasova „ZA“ prihvatili skidanje ove točke s dnevnog reda sjednice. 
 

Potom daje na usvajanje ovako izmijenjeni dnevni red. Po obavljenom glasovanju 
utvrđuje da je isti jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ prihvaćen. 
 

TOČKA 1. Aktualni sat 



 
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 

 
 Velimir Paušić izvješćuje o aktualnostima kako slijedi: 
 -RVD – Vodovod Zapadna Slavonija – kao što znate, na prošloj sjednici Vijeća raspravljali 
smo o ovome te, kao i ostale općine, donijeli potrebne Odluke. Međutim, iz Hrvatskih voda smo 
informirani da se ipak u osnivanje te nove tvrtke neće ići tako da je situacija i dalje 
nerazjašnjena. Naime, i dalje ne znamo tko će od 01.01.2014.godine biti isporučitelj vodnih 
usluga, vjerujemo da će to ipak biti Slavča. U međuvremenu, RVD preko odvjetnika traži 
podmirenje dugovanja općina po supsudijarnom ugovoru. Na to smo uzvratili odvjetničkim 
očitovanjem, jer smatramo da temeljem istog ugovora, predmetno dugovanje nije utemeljeno. 
 -izgradnja svlačionica: potpisan je ugovor s izvođačem radova, no zbog proceduralne 
greške gradnja neće započeti, što je i dobro obzirom na gradnju PGP Stara Gradiška na zemljištu 
koje smo im darovali još 2009.godine, a za koju je Ugovor o darovanju potpisan tek u ovoj godini. 
Od projektanta istog objekta dobili smo nacrt te utvrdili da je planirani objekt znatno veći, 
odnosno da je potrebno darovati još cca 4000 m2 zemljišta. Mišljenja sam da prije svega treba 
uzeti u obzir važnost izgradnje samog objekta za našu lokalnu zajednicu i beneficije koje iz nje 
proizilaze.  Nadalje, obavljen je razgovor s izvođačem radova svlačionice i on je pristao da sačeka 
da mi izmjestimo iste, odnosno da se izmjeni projekt. 
Dakle, treba zauzeti stav što napraviti. 
Osobno, smatram da je gradnja PGP Stara Gradiška od interesa za daljnji razvoj našeg kraja te da 
trebamo udovoljiti zahtjevu za dodatno darovanje zemljišta, ali se i jasno odrediti –tražiti 
precizne odgovore od MUPa kad planiraju gradnju i ako je to uskoro, kako mogu pomoći u novim 
troškovima koje nam uzrokuju (novo dječje igralište, novi projekt svlačionice) te kakve ideje za 
daljnji razvoj Općine imaju. U tom smislu, uputili smo dopis ministru te očekujemo sastanak. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u 
aktualni sat. 
 
 Roberta Šišić: Klub vijećnika HDZa na sinoćnoj sjednici raspravljao je o ovoj informaciji 
te podržava načelnika da se darovanje zemljišta uvjetuje njihovim očitovanjem o pitanjima koja 
su nam bitna. Postoji li mogućnost da država to zemljište uzme izvlaštenjem ukoliko mi ne 
dozvolimo? Smeta li dječje igralište u neposrednoj blizini? 
 
 Velimir Paušić: Mogućnost izvlaštenja postoji, ali mislim da do toga neće doći. Mi ne 
tražimo novac nego sastanak. Što se tiče dječjeg igrališta zapreke nema, mi smo donijeli 
prostorni plan, oni ga moraju poštivati. 
 
 Josip Jokić: planira li se provođenje jesenske deratizacije? 
 Velimir Paušić: da, ići će ovaj mjesec. 
 Mihajlo Matokanović: obzirom na nerješenu situaciju s vodoopskrbom, možda bi trebali 
razmisliti po ponovnom aktiviranju naše odluke o vodocrpilištu – vodotornju. 
 
 Velimir Paušić: odredbe Zakona o vodama propisuje da jedinice lokalne samouprave 
svoju infrastrukturu prenose bez naknade u tvrtke koje će se isključivo baviti vodoopskrbom i 
vodoodvodnjom i koje za to imaju koncesiju. Vodotoranj se uvijek može aktivirati ako situacija 
bude kritična, ali znamo kakva je kvaliteta vode. 
 
 Štefica Slovinac: mišljenja sam da snabdjevanje vodom neće biti upitno. A što se tiče 
našeg vodotornja, Hrvatske vode neće dati koncesiju za isti zbog kvalitete vode. 
 
 Nikola Trapić: Informacija o referendumu? Pašarenje u Blatima? Nasipanje nerazvrstanih 
cesta i frezani asfalt, u čijoj je to organizaciji? 
 



 Štefica Slovinac: izaznost na referendumu je bila oko 34% od čega je ZA“ glasalo 76,12% 
a „PROTIV“ 23,81%. 
 
 Velimir Paušić: Vezano uz pašarenje u Blatima upućen je dopis Hrvatskim šumama. Za 
sada smo kontaktirali Šumariju Stara Gradiška, pokušat ćemo i sa Upravom u Novoj Gradiški. 
Što se tiče asfalta i nasipanja, nešto je išlo u našoj organizaciji a dogovorit ćemo i dolazak 
kombinirke da se to dovrši. Dio frezanog asfalta koji je dovezao ŽUC mještani su samoinicijativno 
odvozili te molim da se mještani Gornjeg Varoša upozore da se to ne čini. 
 
 Tvrtko Beganović: primjetio sam da kod ulaza u St.Gradišku ima zemlje. Ako postoji 
mogućnost da se dio naveze na igralište na rupu na strani prema spomeniku te da se organizira s 
bagerom da se to sanira. 
 
 Velimir Paušić: pokušat ćemo to riješiti. 
 
 Zvonko Pejaković: kao predsjednik ŠRU te mještanin Gornjeg Varoša pitam što će se 
poduzeti u vezi zabrane ispuštanja kanalizacije u Staraču. Upite dobivamo i od Županijskog 
ribolovnog saveza. Dakle, kome se obratiti ili sami osnovati povjerenstvo i poduzeti mjere. 
 
 Velimir Paušić: kao vlasnik zemljišta, mislim da možemo poduzeti određene mjere. 
Slažem se s prijedlogom da oformimo povjerenstvo koje će izaći na teren, obići sve, utvrditi tko 
ispušta te iste prvo pismeno upozoriti, a u slučaju nepoštivanja, ići tužbom. 
 
 Vijećnici su prihvatili prijedlog Velimira Paušića te u isto povjerestvo imenovali: 

1. Zvonka Pejakovića 
2. Velimira Paušića 
3. Robertu Šišić 
4. Željko Lončar (ribočuvar) 

 
Daljnjih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 

 
Točka 2. a/ prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014.godinu i projekcija 
       za 2015. i 2016.godinu 
 
 Velimir Paušić: ovaj Proračun smatram prije svega realnim, prihodi mu se gotovo 90% 
temelje na već osiguranim sredstvima (pomoći preko Ministarstva regionalnog razvoja i EU 
fondova, Ministarstvo kulture, Min.financija, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). 
Nadalje, važno je reći da standardne stavke pomoći i subvencija nismo brisali niti iz ovog 
proračuna, a nema niti nekih novih stavki izuzev planiranih sredstava za rad političkih stranaka 
koji su simbolične razine. 
Primjetno i daljnje smanjenje poreznih prihoda kao i unazad nekoliko godina te i na taj način 
postaje upitna provedba brojnih projekata preko fondova EU obzirom da za svaki moramo 
osigurati sredstva učešća. 
Također, želio bih napomenuti da planirani iznos šumskog doprinosa za koji je zakonski 
propisana namjena trošenja može biti problematičan iz razloga što su ta sredstva trošena za 
izgradnju komunalne infrastrukture a pitanje je koliko ćemo za tu namjenu utrošiti u 
2014.godini. 
 
 Štefica Slovinac: Prihodi Proračuna za 2014.godinu planirani su u ukupnoj svoti od 
4.444.570,00 kuna od čega je gotovo 76% zadano (već potpisani ugovori te utvrđene pomoći). 
 Struktura prihoda: 
 -porezni prihodi planiraju se u iznosu od 897.000 kn 
 -prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u 
iznosu od  2.410.570 kn i to od: 



 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za – sufinanciranje projekta Obnove 
Sjevernih kurtina u iznosu od 100.000 kn; sufinanciranje projekta Rekonstrukcije i prenamjene 
časničkih paviljona tvrđave Stara Gradiška u iznosu od 500.000 kn te sufinanciranje izgradnje 
Centra mladih (svlačionica) u iznosu od 134.000 kn 
 Ministarstva kulture za projekt Rekonstrukcije i prenamjene časničkih paviljona u iznosu 
od 200.000 kn 
 Brodsko-posavske Županije za sufinanciranje istog projekta u iznosu od 50.000 kn 
 Ministarstva financija 
 Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje rekonstrukcije 
općinske zgrade u iznosu od 772.000 kn te sufinanciranje projektne dokumentacije za toplovod 
u iznosu od 21.000 kn 
 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –javni radovi-zapošljavanje 12 osoba u dva programa 
 -prihodi od imovine u iznosu od 254.000 kn 
 -prihodi od upravnih i ad.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu 
od 549.000 kn 
 -prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 334.000 kn 
 
 Rashodi Proračuna za 2014.godinu, uz prijenos viška sredstava iz prethodnih razdoblju u 
iznosu od 320.000 kn, planirani su u iznosu od 4.764.570 kuna. 
 Struktura rashoda: 
 Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.707.570 kuna i to kroz: 
 -rashode za zaposlene u iznosu od 616.870 kuna (uz napomenu da plaće ostaju na 
postojećoj razini) 
 -materijalni rashodi planirani su u iznosu od 714.500 kuna (znatno smanjeno zbog 
izborne 2013.godine) 
 -financijski rashodi planirani su u iznosu od 12.000 kn 
 -naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 101.000 kn 
 -te ostali rashodi u iznosu od 263.200 kn. 
 
 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.057.000 kuna a 
odnose se na građevinske objekte (svlačionica, tvrđava) u iznosu od 1.077.000 kn, nematerijalnu 
proizvedenu imovinu (dokumentacija časnički paviljon) u iznosu 800.000 kn te rekonstrukciju 
općinske zgrade u iznosu od 1.180.000 kuna. 
 Detaljni pregled rashoda nalazi se u posebnom dijelu Proračuna. 
 
 Prijedlog Proračuna dopunjen je Planom razvojnih programa, funkcijskom klasifikacijom 
te izvorima financiranja. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku i pročelnici te otvara raspravu. 
 
 Tvrtko Beganović: da li je planirana naknada zamjeniku načelnika i u 2014.godini i gdje? 
 Štefica Slovinac: planirano je, u razdjelu 001 Općinsko vijeće, načelnik. 
 
 Roberta Šišić: da li su planirane nagrade – bonusi za zaposlenike i načelnika? 
 Velimir Paušić: nismo ih planirali obzirom na zakonsku odredbu o mogućnosti trošenja 
maksimalno 20% vlastitih prihoda za plaće. 
 
 Mihajlo Matokanović: trošak od 23.000 kuna planiran za izbore za vijeća mjesnih odbora 
je bespotreban.  Kakve su sankcija za neraspisivanje i neprovođenje? 
 Velimir Paušić: izbori su naša zakonska obveza. Slažem se da mjesni odbori ne rade. 
Odluku o raspisivanju donosi Općinsko vijeće, kad dođe to na dnevni red raspraviti o mogućnosti 
konsenzusa svih stranaka pa odlučiti o raspisivanju. 
 



 Mihajlo Matokanović: sredstva za rad političkih stranka mogu pod uvjetom da se uplate 
strankama čiji vijećnici sudjeluju radu vijeća, a SDP te HNS uputiti dopis da njihovi vijećnici ne 
dolaze te im se ne treba niti isplatiti. 
 Štefica Slovinac: zakon ne propisuje obvezu vijećniku da dolazi na sjednice. 
 Velimir Paušić: sredstva koja mi isplaćujemo direktno vijećnicima odnose se na 
nazočnost i rad na sjednicama, ona se niti ne isplaćuju onima koji ne dolaze, a budući su ovo 
doista simbolična sredstva predlažemo ih u Proračunu te ostavljamo vijećnicima mogućnost da 
sa svojim središnjicama dogovore da se ista uplate za rad nekoj od lokalnih udruga kojima bi to 
pomoglo. 
 
 Nikola Trapić: održavanje, obnova i opremanje zgrada, veliki iznos. Zašto? 
 Štefica Slovinac: radi se o rekonstrukciji općinske zgrade (sredstva Fonda za 
en.učinkovitost) te rashodima za materijal za održavanje i sitne popravke te el.energiju za 
zgradu općine te domove. 
 Nikola Trapić: obnova doma u Gornjem Varošu? 
 Velimir Paušić: nije planirano u ovom Proračunu. 
 Nikola Trapić: sredstva za Karnevalsku udrugu? 
 Štefica Slovinac: planirano u iznosu od 2.000 kuna. 
 
 Josip Jokić: sredstva za udrugu „Dom“? 
 Velimir Paušić: prijavnica dostavljena nakon roka određenog za dostavu prijava udruga. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Proračuna na glasovanje. 
Nakon glasovanja utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, s 9 glasova „ZA“, donijeli Proračun Općine 
Stara Gradiška za 2014.godinu s projekcijom za 2015. I 2016.godinu. 
 Proračun za 2014.godinu prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 b/ prijedlog Odluke  o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014. 

 
 Nakon uvodnog pojašnjenja predsjednika Općinskog vijeća, vijećnici  su jednoglasno, s 
9 glasova „ZA“, donijeli Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014.godinu. 
 Odluka  o izvršavanju Proračuna Općine prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 3. Prijedlog Programa održavanja komunalne  infrastrukture u 2014.godini 
 
 Štefica Slovinac: ovim Programom predlaže se održavanje komunalne infrastrukture u 
2014.godini u ukupnom iznosu od 296.200 kuna i to kroz sljedeće aktivnosti: 

1. Odvodnja atmosferskih voda – vrijednost 2.000 kn 
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina – vrijednost 

4.000 kn 
3. Održavanje javnih površina – vrijednost 70.500 kn 
4. Održavanje nerazvrstanih cesta – vrijednost 83.100 kn 
5. Održavanje groblja – vrijednost 26.600 kn 
6. Održavanje javne rasvjete – vrijednost 110.000 kn. 

 
Program se financira iz sljedećih izvora: 
-komunalna naknada – 130.000 kn 
-grobna naknada – 26.600 kn 
-prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta – 77.000 kn 
-prihodi od poreza – 44.000 kn 
-pomoći – 18.600 kn. 

 



 Velimir Paušić – napomena: od strane MORH-a darovan nam je most Bejli, tako da ćemo 
ubuduće morati planirati i njegovo održavanje. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Roberta Šišić: obzirom da je u ul. Kralja Tomislava posječeno bolesno i suho drveće, da li 
je planirana sadnja novog? 
 Velimir Paušić: prostora u  Programu ima, vidjet ćemo. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. 
Nakon glasovanja utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, s 9 glasova „ZA“, donijeli Program 
održavanja komunalne infrastrukture  za 2014.godinu.  
 Program održavanja komunalne infrastrukture  za 2014.godinu prileži ovom Zapisniku i 
njegov je sastavni dio. 
 
Točka 4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2014.godinu 
 
 Štefica Slovinac: ovim Programom predlaže se da se za javne potrebe u kulturi u 
2014.godini utroši ukupno: 1.073.785 kuna i to za: 
 -financiranje spomeničke baštine  u iznosu od 1.029.785 kn kroz: 
  -izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije i prenamjene sjeverne kurtine  
                               tvrđave -100.000 kn 
  -izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju  i prenamjenu časničkih 
    paviljona – 800.000 kn 
  -održavanje kompleksa tvrđave kroz program javnih radova – 129.785 kn 
 -financiranje informativne djelatnosti Radia Bljesak u iznosu od 36.000 kn 
 -financiranje kazališne predstave za učenike podr.  osnovne škole u iznosu od 6.000 kn 
 -financiranje djelatnosti udruga u kulturi u iznosu od 2.000 kn. 
 
 Nadalje, predlaže se financiranje javnih potreba u sportu za 2014.godinu u ukupnom 
iznosu od 1.002.000kn i to za: 
 -financiranje programa/projekata udruga u sportu i rekreaciji: 
  -NK Sava – 41.000 kn 
  -ŠRU Šaran – 3.000 kn 
 -održavanja sportskih objekata – 8.000 kn 
 -izgradnje sportskih objekata – sportske svlačionice – 950.000 kn. 
 
 Vijećnici  su jednoglasno, s 9 glasova „ZA“, bez rasprave, donijeli Program javnih potreba 
u kulturi i sportu za 2014.godinu. 
 Program prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 5. Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2014.godinu 
 
 Štefica Slovinac: za djelatnost socijalne skrbi u 2014.godini predlaže se utrošiti ukupno 
181.285 kn i to za: 

1. Pomoć obiteljima i samcima koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih 
potreba kroz: 
-jednokratne novčane pomoći – 5.000 kn 
-podmirenje troškova stanovanja – 26.000 kn 
-pomoć za podmirenje troškova školske kuhinje – 4.000 kn 

 2.    potpore obiteljima novorođene djece – 5.000 kn 
 3.  darove za Sv.Nikolu za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta -8.000 kn 
 4  financiranje rada Udruga: 
        -UHDDR -1.000 kn 



      -Hrvatska žena Donji Varoš – 1.000 kn 
      -financiranje djelatnosti Crvenog križa -6.500 kn 
 5. financiranje programa javnog rada Pomoć u kući – 124.785 kn. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Velimir Paušić: napominjem da se tijekom godine također izfinanciraju i brojne druge 
aktivnosti udruga ne samo naših, nego i sa šireg područja (u prigodi obilježavanja značajnih 
datuma i sl.) 
  

Mihajlo Matokanović: primjetno stalno smanjenje broja potpora za roditelje novorođene 
djece. 

Velimir Paušić: znatno smanjenje broja djece. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na usvajanje. Po 
obavljenom glasovanja utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ donijeli Program 
socijalne skrbi za 2014.godinu. 
 Program prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2014. 
 
 Štefica Slovinac: Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Člankom 2. Predmetnog Zakona propisano je da se 
političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne 
samouprave mogu financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica 
lok.samouprave.  Dakle, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati sredstva za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica JLS-a, pri čemu 
joj je prepušteno da samostalno odredi iznos sredstava u svom proračunu za svaku godinu za 
koju se proračun donosi, ali su uvjeti i način financiranja pol.stranaka vrlo precizno propisani 
Zakonom. 
 Nadalje, pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne 
samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne 
samouprave i članovi vijeća koji su izabrani s liste birača, a sredstva za navedeno financiranje 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom 
tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova 
predstavničkog tijela i to u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. 
 Za svakog izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim 
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu 
predstavničkog  tijela. 
 
 Slijedom svega navedenoga predlaže se da se za svakog člana Općinskog vijeća Općine 
Stara Gradiška utvrdi godišnji iznos sredstava u visini od 385,00 kuna kao i naknada za člana 
Općinskog vijeća podzastupljenog spola (žene) u godišnjem iznosu od 38,50 kuna odnosno: 
 -HDZ sa ukupno 7 članova OV od kojih je 1 žena -2.733,50 kn 
 -HNS sa ukupno 1 članom OV – 385,00 kn 
 -HSP sa ukupno 1 članom OV – 385,00 kn 
 -HSS sa ukupno 1 članom OV – 385,00 kn 
 -HSU sa ukupno 1 članom OV -385,00 kn 
 -SDP sa ukupno 1 članom OV – 385,00 kn. 
 Sukladno članku 5. Odluke, predlaže se isplata utvrđenih sredstava u dva polugodišnja 
obroka s dospijećem do 01.lipnja 2014 odnosno 01.prosinca 2014.godine, i to na žiro račun 
političke stranke. 
 



 Napominjem da mi do sada ovakve odluke nismo imali, da je ista zakonska obveza te da 
je planirani iznos doista simboličan. 
 
 Velimir Paušić: rekao sam već da je ovo nova stavka u Proračunu. Upite središnjica 
stranaka imamo gotovo svakodnevno te smo se odlučili da ovim simboličnim iznosima isto 
spriječimo ubuduće te ispunimo svoju zakonsku obvezu. Prijedlog koji je u raspravi o Proračunu  
ovome iznio gospodin Matokanović ima smisla, ali nema zakonske osnove. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Tvrtko Beganović: koliko znam, troškovi izborne promidžbe podmireni su strankama 
nakon izbora a prema izvješćima. Ovo je bespotrebno. 
 Velimir Paušić:  ovo nije naknada izborne promidžbe, ovo su sredstva za rad koja se 
doznačuju središnjicama stranaka. 
 
 Mihajlo Matokanović: i do sada je bilo u zakonu pa nismo isplaćivali. Šta nas spriječava da 
se upute dopisi središnjicama stranka onih vijećnika koji ne dolaze na sjednice? Zašto njima 
isplaćivati? 
 Štefica Slovinac: ponovno napominjem da zakon ne propisuje ničiju obvezu da dolazi na 
sjednice vijeća kao uvjet za ovu isplatu. 
 
 Nikola Trapić: slažem se s gosp. Beganovićem. Novac će otići središnjicama a ne nama 
vijećnicima. Uplaćivati ih na naše račune. 
 Štefica Slovinac:to nije zakonski. 
 Velimir Paušić: problem je što ogranci stranaka na lokalnoj razini nemaju svoje račune. 
Predlažem izmjenu ove odluke na način da se iza čl. 5 doda čl. 6. kojim određujemo da će se 
sredstva doznačiti političkim strankama pod uvjetom da su njihovi članovi Vijeća bili nazočni na 
najmanj e 75% sjednica održanih u razdoblju koje prethodi isplati. 
 
 Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog gosp. Paušića. Po obavljenom glasovanju 
utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ istu prihvatili. 
 Potom daje na usvajanje ovako izmijenjen prijedlog Odluke. Po obavljenom glasovanju 
utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ donijeli Odluku o raspoređivanju sredstava 
za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška za 
2014.godinu.  
 Odluka prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 Prije zaključenja sjednice, načelnik Velimir Paušić obavještava vijećnike da će se sljedeća 
sjednica održati 20.prosinca 2014.godine uz prigodni domjenak. 
 
 
  Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 20,10 sati. 
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