
ZAPISNIK 
 
 sa 7.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 19.prosinca 
2013.godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:   Josip Jokić,, Ivan Matokanović, Miroslav Dević, Mihajlo Matokanović,  
Ivica Nezić, Nikola Trapić, Tvrtko Beganović i Nikola Smočilac. 
 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Roberta Šišić, (opravdala izostanak), Josip Kikić,  Krešo 
Nezić te Zvonko Pejaković (najavio zakašnjenje). 
 
 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. 
 

U odsustvu predsjednika vijeća, sjednicu vodi potpredsjednik Općinskog vijeća Tvrtko 
Beganović. 

 
Potpredsjednik Općinskog vijeća otvara 7.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve 

nazočne vijećnike, načelnika općine, njegovog zamjenika i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 8 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan 
rad i odlučivanje. 
 
 Potpredsjednik Vijeća potom, za 7. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 6.sjednice Općinskog vijeća od 04.12.2013.god. 
 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 

2013.godinu   
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture u 2013.godini  
4. Prijedlog II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2013.godini  
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i 

sportu u 2013.godini  
6. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Programa održavanja, izgradnje i 

opremanja društvenih i poslovnih objekata u 2013.godini  
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju 

sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2013.godini 

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2013.godini 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Nova 
Gradiška 

 
Te predlaže dopunu istog točkom: 
 

10. Prijedlog Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i 
dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja  komunalnog otpada 
temeljem Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova 

 



 
Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je, sa 8 glasova „ZA“ usvojen. 
 
Potpredsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 6.sjednice Općinskog vijeća održane 

04.prosinca  2013.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Nikola Trapić iznosi primjedbu odnosno traži da se u zapisniku naznači da je upit o 

nasipanju nerazvrstanih cesta u aktualnom satu postavio gosp. Beganović, a ne on, kako u 
Zapisniku stoji. 

Ispravak će biti izvršen. 
 Zapisnik sa 6.sjednice Općinskog vijeća verificiran je uz navedenu primjedbu.  

 
TOČKA 1. Aktualni sat 
 

Potpredsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić izvješćuje o aktualnostima kako slijedi: 
 -vezano uz opasku gosp. Trapića napomenuo bih da nismo uspjeli organizirati dolazak 
kombinirke, dio je o osobnom trošku riješio Goran Hrdžić, vidjet ćemo za ostalo. 
 -raspisan je natječaj za rekonstukciju Općinske zgrade putem javne nabave, otvaranje 
ponuda je 09.siječnja 2014. Početak radova očekujemo čim vremenske prilike to dozvole. U 
međuvremenu, s ovim projektom javili smo se na javni poziv Ministarstva gospodarstva te dobili 
fin.pomoć od 119.000 kuna. 
 -uputio sam dopis ministru policije sukladno našem zaključku s prošle sjednice, kontakt 
je ostvaren, vjerujem da će uskoro doći do sastanka 
 -nazočio sam sastanku s gosp. Ravlićem gdje smo razgovarali o početku izgradnje 
kogeneracijskog postrojenja. Isto planiraju za jesen 2014.godine, dok se završetak očekuje u 
jesen 2015.godine. Potvrđeno mi je da će pogon zapošljavati 12 radnika, očekujemo da dio bude 
s našeg područja. Nadalje, gosp. Ravlić me je informirao da je u tvrtki Sava postavljena nova 
finalna linija za parket, te i tu, ovisno o povoljnom gospodarskom trenutku, očekujemo početak 
proizvodnje i nova zapošljavanja a ponovno je i otvoreno pitanje prodaje stambene zgrade u 
vlasništvu Općine uz prostor bivšeg restorana. 
 -danas je putem Ministarstva regionalnog razvoja raspisan natječaj za fondove EU – 
turistička i poslovna infrastruktura, planiramo kandidiranje projekta Sjeverne Kurtine uz 
partnerstvo Upravnog odjela za europske integracije naše Županije. 
 
 Budući da vijećničkih pitanja nije bilo, potpredsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
Točka 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2013.godinu 
 
 Potpredsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Slovinac koja upoznaje s predloženim 
izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2013.godinu. 
 
 Štefica Slovinac: Proračun Općine za 2013.godinu Vijeće je donijelo 29.11.2012.godine. 
Prvim izmjenama 27.06.2013.godine Proračun je povećan na iznos od 3.393.296 kn.  Pred nama 
su II. Izmjene i dopune Proračuna, kojima se predlaže njegovo smanjenje za 416.000 kuna. 
 
 Prihodi poslovanja se ukupno povećavaju za 96.603 kune pri čemu se: 
 -smanjuju prihodi od poreza za 16.000 kuna 
 -pomoći se povećavaju za 78.603 kn (Fond za en.učinkovitost) 
 -povećavaju se prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 
propisima i naknada za 34.000 kn (šumski doprinos) 
 -te smanjuju prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 214.000 kn (nerealizirana 
prodaja stambenog objekta na Trgu hrv.branitelja i poljop.zemljišta u k.o.Donji Varoš). 
 



 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina smanjuju se za 416.000 kn. 
 
 Rashodi poslovanja povećavaju se za 81.603 kn pri čemu se: 
 -rashodi za zaposlene smanjuju za 11.397 kuna (zaposleni u j.radovima) 
 -materijalni rashodi povećavaju za 24.700 kn i to: 
 -naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 3.000 kn (putovanje načelnika u 
Njemačku) 
 -rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 10.700 kn (povećani rashodi za gorivo i 
za materijal i dijelove za održavanje općinske zgrade, mostova, javnih površina, strojeva i 
opreme komunalnog pogona a smanjeni rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
za redovan rad JUO te rashodi za održavanje groblja i sportskih objekata( 
 -rashodi za usluge povećani su za 23.000 kn (izdavanje monografije u povodu 20-
godišnjice osnivanja općine, rashode za izradu projektnih prijedloga za financiranje iz sredstava 
EU, hitne intervencije na zaštiti kulturnih dobara, za tekuće i investicijsko održavanje opreme  
komunalnog pogona. Smanjeni su rashodi za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i 
održavanje nerazvrstanih cesta). 
 -ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni su za 12.000 kn (manji rashodi za 
obilježavanje Dana Općine i akcije „Bljesak“ te rashodi za redovan rad JUO) 
 -smanjene su subvencije za 9.000 kn (mali broj nabavljenih krava) 
 -smanjene su naknade građanima i kućanstvima za 700,00 kn (povećani rashodi za 
subvencioniranje prijevoza srednjoškolaca a smanjeni za stipendije) 
 -ostali rashodi povećani su za 78.000 kn (kap.pomoć za izgradnju kanalizacije, a 
smanjena proračunska pričuva). 
  
 -Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 60,54% odnosno 615.000 kn – 
odnosi se na izgradnju kanalizacije (ići će preko Slavče), izgradnju sportske svlačionice (u 
2014.godini) te izradu projektne dokumentacije za ob novu Tvrđave.. 
 
 Velimir Paušić: osobno mi je žao što nismo krenuli s izgradnjom svlačionica kako je bilo 
planirano, ali obzirom na novonastalu situaciju s izgradnjom PGP Stara Gradiška, optimista sam 
da ćemo isto realizirati sljedeće godine. Monografija o 20 godina Općine Stara Gradiška je u 
završnoj fazi i bit će gotova u siječnju sljedeće godine. 
 
 Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Ivica Nezić: Klub vijećnika HDZ-a na sinoćnjoj sjednici raspravljao je o predloženim 
Izmjenama i dopunama Proračuna i iste će podržati. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te potpredsjednik Vijeća daje predložene Izmjene i dopune 
Proračuna na glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 8 
glasova „ZA“ donijeli II.Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2013.godinu. 
 II. Izmjene i dopune Proračuna prileže ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
  
Točka 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
  komunalne infrastrukture za 2013.godinu 
 

S predloženim izmjenama i dopunama Programa nazočne upoznaje Štefica Slovinac, 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: 

 
Predlaže se izmjena izvora financiranja djelatnosti na način da se 
1. Izrada projekta mrtvačnice na groblju u Gređanima s procijenjenom visinom 

troškova u iznosu od 20.000 kn financira iz naknade za koncesije – 2.100 kn te 
doprinosa za šume – 17.900 kn 



2. Ugradnja upravljačkog ormara javne rasvjete u Gređanma s procijenjenom visinom 
troškova u iznosu od 20.000 kn financira iz komunalnog doprinosa – 1.000 kn te 
doprinosa za šume – 19.000 kn. 

 
Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 
 Velimir Paušić: ormarići – senzori su ugrađeni, za mrtvačnicu čekamo lokaciju. 
 

Ivica Nezić: Klub vijećnika HDZ-a na sinoćnjoj sjednici raspravljao je o predloženim 
Izmjenama i dopunama ovog Programa i iste će podržati. 

 
 Daljnje rasprave nije bilo te potpredsjednik Vijeća daje predložene Izmjene i dopune 
Programa na glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 8 
glasova „ZA“ donijeli II.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture  za 2013.godinu. 
 II. Izmjene i dopune Programa  prileže ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
 
Točka 4. Prijedlog II. Izmjena  Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u  2013.godini 
 

S predloženim izmjenama i dopunama Programa nazočne upoznaje Štefica Slovinac, 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: 

Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture povećani su: 
-troškovi održavanja javnih površina za 15.000 kuna (sa 170.969 na 185.969 kn) zbog 

većih troškova goriva i materijala za održavanje 
-troškovi održavanja javne rasvjete za 5.000 kn (sa 115.000 na 120.000 kn) zbog 

zamjene većeg broja neispravnih sijalica 
Smanjeni su: 
-troškovi održavanja nerazvrstanih cesta za 21.000 kn (sa 139.200 na 118.200 kn) zbog 

manjih troškova popravaka prijelaza preko kanala. 
Napomenula bih samo da smo i za financiranje ovog Programa po prvi puta planirali 

sredstva šumskog doprinosa , budući u 2013.godini nije bilo u tolikom opsegu kapitalne 
izgradnje komunalne infrastrukture. 

 
Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
Ivica Nezić: Klub vijećnika HDZ-a na sinoćnjoj sjednici raspravljao je o predloženim 

Izmjenama i dopunama ovog Programa i iste će podržati. 
 

 Daljnje rasprave nije bilo te potpredsjednik Vijeća daje predložene Izmjene i dopune 
Programa na glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 8 
glasova „ZA“ donijeli II.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 
2013.godini. 
 II. Izmjene i dopune Programa  prileže ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 
 

Točka 5. Prijedlog II. Izmjena  Programa javnih potreba u kulturi i sportu u   
  2013.godini 
 
 Štefica Slovinac: predložene izmjene Programa odnose se na smanjenje iznosa za 
financiranje potreba u kulturi za 9.397 kuna: 
 -sredstva za održavanje kompleksa Tvrđave (javni radovi) zbog manjih rashoda za 
zaposlene smanjena su za 11.397 kuna 



 -sredstva za financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara povećana su za 2.000 kuna 
zbog potrebe izvođenja radova hitne sanacije na objektu sjeverne kurtine. 
  
 Sredstva namjenjena financiranju javnih potreba u sportu smanjuju se za 325.000 kuna 
budući zbog promjene lokacije sportske svlačionice i s tim u svezi ishođenja potvrde glavnog 
projekta planirana gradnja svlačionice nije započela. Nadalje, sredstva planirana za održavanje 
sportskih objekata smanjuju se za 5.000 kuna. 
 
 Rasprave nije bilo te potpredsjednik Vijeća daje predmetne izmjene i dopune Programa 
na usvajanje. Nakon obavljenog glasovanja utvrđuje da su vijećnici, jednoglasno sa 8 glasova 
„ZA“, donijeli II.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 2013.godini. 
 II.Izmjene i dopune Programa prileže ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 6. Prijedlog II. Izmjena  Programa održavanja, izgradnje i opremanja društv. 
  i poslovnih objekata u 2013.godini 
 
 Štefica Slovinac: predložene izmjene i dopune ovog Programa odnose se na sljedeće 
stavke: 

1. Zgrada Općine – briše se nerealizirani projekt igraonice –vrijednost 15.000 kuna, a 
dodaje zamjena instalacija i osigurača  u razvodnom ormaru – vrijednost 4.000 kuna 
te izrada tender dokumentacije (en.učinkovitost zgrade)-vrijednost 7.500 kuna. 

2. Dom Uskoci – briše se izrada strojarskog projekta grijanja – vrijednost 20.000 kuna 
 
               Vijećnici su bez rasprave, sa 7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ usvojili Prijedlog II.Izmjena i 
dopuna Programa održavanja, izgradnje i opremanja društvenih i poslovnih objekata u 
2013.godini. II.Izmjene i dopune Programa prileže ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava  
  ostvarenih od zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u  
  vlasništvu Republike Hrvatske u 2013.godini 
 
 Štefica Slovinac: predlaže se da se sredstva ostvarena od zakupa i privremenog zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 80.000 kuna koriste za: 

1. Podmirenje troškova provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 
15.000 kuna 

2. Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu junica u iznosu od 
1.000 kuna 

3. Održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu – sanaciju poljskih putova 
i popravak prijelaza preko kanala u iznosu od 64.000 kuna. 

 
               Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“ donijeli Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2013.godini. 
 Odluka o izmjenama i dopunama prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog  
  doprinosa u 2013.godini 
 
 Štefica Slovinac: predlaže se da se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 372.000 kuna 
u 2013.godini utroše za: 
 -financiranje izgradnje kolektora St. Gradiška-Uskoci-Gornji Varoš iznos od 104.000 kn 
 -financiranje izgradnje priključnog voda na vodoopskrbnu mrežu u naselju Gređani iznos 
od 16.000 kn 
 -financiranje izrade projekta mrtvačnice na groblju u Gređanima iznos od 17.900 kn 



 -financiranje ugradnje upravljačkih ormara na javnoj mreži u naselju Gređani iznos od 
19.000 kuna 
 -nabavu strojeva i opreme za održavanje javnih površina iznos od 30.000 kn 
 -održavanje javne rasvjete iznos od 120.000 kn 
 -održavanje nerazvrstanih cesta iznos od 52.000 kn 
 -održavanje kanalizacije iznos od 13.100 kn. 
  
  
               Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“ donijeli II. Izmjene i dopune 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013.godini. 
 II.Izmjene i dopune prileže  ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Nova  
  Gradiška 
 
 Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice Štefice Slovinac, vijećnici su bez rasprave, 
jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“, donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 
Nova Gradiška.  
 Odluka prileži Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 10. Prijedlog Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i  
  dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja  komunalnog otpada temeljem  
  Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova 
 
 Uvodno pojašnjenje daje načelnik Općine. 
 Velimir Paušić: do sad se odvozom i gospodarenjem komunalnim otpadom bavila Slavča 
doo. Zbog usklađenja s novim Zakonom, Slavča je iz svog poslovanja morala maknuti sve osim 
opskrbe pitkom vodom, tako da je Grad Nova Gradiška, kao većinski vlasnik, osnovao novu 
tvrtku koja će preuzeti gospodarenje otpadom na područje gdje je to do sada obavljala Slavča a 
temeljem Sporazuma čiji prijedlog ste dobili u materijalima. 
 Napominjem da je sve ovo tek početak i za sada znamo sljedeće: 
 -izdavat će se posebni računi za ovu uslugu (odvojeno od vode) 
 -mijenja se dosadašnja cijena za odvoz otpada (bit će prema količini otpada odnosno 
volumenu spremnika –cca 120 l oko 40,00 kuna), što znači da dio korisnika može očekivati 
poskupljenje usluge. 
 Nadalje, brojne su i nepoznanice koje će se morati riješiti kao npr. 
 -postoji li mogućnost osiguranja manjih spremnika za samačka domaćinstva? 
 -što je s odvajanjem otpada prema vrsti? Mi idemo u smjeru da svako naselje dobije 
zasebne kontejnere gdje će biti moguće odvajati otpad. Kontejneri bi bili smješteni na jednom 
mjestu, treba dogovoriti dinamiku odvoza. 
 -hitno provesti edukaciju stanovništva u smislu ovih aktivnosti 
 Također, naš plan je da se u ovu uslugu uključi i stanovništvo naselja Gređani, Pivare i do 
sada neobuhvaćeni dio Novog Varoša. 
 
 Potpredsjednik otvara raspravu. 
 
 Mihajlo Matokanović: ovaj Sporazum treba biti privremen i to treba posebno naglasiti. 
Nadalje, ako se otpad odvaja, što će naši ljudi uopće odlagati u kantu od 120 litara? Mi smo 
većinom seoska sredina. Te kante će biti prazne, ljudi će plaćati veću cijenu, a općina odvoz. 
 Jedino što podržavam iz ovog Sporazuma je uvođenje komunalnog redara, za ostalo 
mislim da je veliko opterećenje za naš proračun. 
 



 Ivica Nezić: u nekoliko navrata sam primjetio da ljudi iz automobila u prolazu ubacuje 
smeće u kontejnere. Po selima se to može i kontrolirati, ali tko će kontrolirati kontejnere u 
St.Gradiški. 
 
 Velimir Paušić: ponavljam da ovaj Sporazum nije trajni, a članak 2. je doslovno prepisan 
iz Zakona. 
 
 Mihajlo Matokanović: bitna je činjenica da se odredbe tog članka moraju primijeniti, pa 
ponavljam da ovo ako već moramo potpisati, bude privremeno. Nadalje, ako smo svi u obvezi 
odvajanja otpada, tko će platiti ono što takvo donesemo odložiti u zajedničke kontejnere? Jer, mi 
već plaćamo 40 kn za kantu. 
 
 Štefica Slovinac: taj dio korisnici ne plaćaju. 
 
 Velimir Paušić: sve ovo je još početak i škola svima nama. Primjedba gosp. Matokanovića 
je opravdana, no imamo vremena razmotriti sve opcije dok sve ovo krene.  
 
 Od 19,10 sati sjednici pribiva i Zvonko Pejaković, predsjednik Vijeća. 
 
 Potpredsjednik Vijeća zaključuje raspravu te predmetni prijedlog Sporazuma daje na 
glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ 
donijeli Odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i dodjeli obavljanja javne 
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. 
 Odluka prileži Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 Potpredsjednik Vijeća zahvaljuje vijećnicima na suradnji tijekom 2013.godine i čestita im 
nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane. 
 
 Načelnik Općine pridružuje se potpredsjedniku Vijeća u čestitki i dobrim željama. 
 
 Sjednica je zaključena u 19,20 sati. 
 
 

ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
 Željka Zečević         Zvonko Pejaković 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


