
ZAPISNIK 
 

 sa 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 18.lipnja 
2014.godine s početkom u 19,30 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Josip Jokić, Ivan Matokanović, Miroslav 
Dević, Mihajlo Matokanović, Ivica Nezić, Tvrtko Beganović , Nikola Smočilac i Nikola 
Trapić. 
 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Roberta Šišić, Josip Kikić, i Krešo Nezić.  
 
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Štefica Slovinac – 
pročelnica i Mato Višić, novinar Radio Bljeska Okučani. 
 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 9.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve 
nazočne vijećnike, načelnika općine, zaposlenike 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 8.sjednice Općinskog vijeća 
održane 19.ožujka  2014.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 8.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 9. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 8.sjednice Općinskog vijeća od 19.03.2014.god. 
 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina 
3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 
4. A) prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija na 

području općine Stara Gradiška za razdoblje 2014.-2016.godine 
b) Plan davanja koncesija na području općine Stara Gradiška 
za 2014.godine 

5. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine 
 
           Velimir Paušić: kao predlagatelj predlažem skidanje 3.točke s dnevnog reda 
večerašnje sjednice uz obrazloženje da je potrebna podrobnija analiza što usvajanje 
ovakve odluke financijski znači za naš Proračun. 
 Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog načelnika. Po obavljenom 
glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, s devet glasova „ZA“ podržali skidanje s 
dnevnog reda prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi. 
 Potom daje na glasovanje tako izmijenjeni dnevni red. Izmjenjeni dnevni red (bez 
spomenute točke) jednoglasno je usvojen. 

 
TOČKA 1. Aktualni sat 
 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 



 Velimir Paušić: na samom početku napomena da ćemo vrlo skoro, do konca ovog 
mjeseca imati još jednu sjednicu. Sad o aktivnostima u protekla tri mjeseca: 
 -rekonstrukcija općinske zgrade gotovo u potpunosti je završena. Ostalo je još 
nešto sitnih radova, za izgradnju planiranih sanitarnih čvorova u staklenjaku sredstva 
ćemo osigurati rebalansom proračuna. Rekonstrukcija je sufinancirana sredstvima 
Fonda za en.učinkovitost, ovih dana očekujemo doznaku sredstava i po okončanoj 
situaciji. 
 -i ove godine kandidirali smo projekte energetske učinkovitosti u zgradarstvu. 
Plan nam je bio kandidacija doma u Gornjem Varošu te objekta svlačionica. Međutim, 
kandidirali smo samo svlačionice obzirom da smo kod doma naišli na određene zapreke. 
Naime, radi se o tome da se isti vodi kao vlasništvo RH, uz to je izgrađen na čestici koja 
se vodi kao poljski put tako da nam predstoji dosta posla da to ispravimo te tako, uz već 
riješenu legalizaciju, isti objekt kandidiramo već sljedeće godine. 
 -prije par dana započela je izgradnja svlačionica na novoj lokaciji. Planiramo do 
konca ove godine objekt staviti pod krov te putem Fonda za en.učinkovitost osigurati 
sredstva za fasadu, stolariju i sve ostalo. 
 -kao što vidite u dnevnom redu – na traženje MUP-a RH idemo s prodajom dijela 
čestice koja im je još potrebna za početak izgradnje nove zgrade Granične policije. Na 
nekoliko prošlih sjednica vijeća razgovarali smo o mogućnosti da putem MUP-a 
izlobiramo sredstva za svlačionice. To na žalost nije uspjelo, pa je MUP pristao da plati 
cijenu za potrebno dodatno zemljište prema procjeni vještaka. Također, 1.svibnja 
ministar Ostojić osobno je posjetio Staru Gradišku te smo obišli lokaciju nove postaje te 
zatvor (mogućnost prostora za azilante),a razgovarali smo i o mogućnosti stambenog 
zbrinjavanja djelatnika MUPa. 
 -aplicirali smo na Programe Fonda za EU za povećanje energetske učinkovitosti 
te obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i prošli na oba programa ukupne 
vrijednosti 1.620.000 kuna. Raspisali smo natječaje koji su otvoreni do 29.srpnja 
2014.godine, održali tribinu –predavanje i organizirali prezentaciju sustava ispred 
zgrade Općine. Zainteresiranih ima, nadamo se dobrom odazivu naših ljudi i očekujemo 
da će iskoristiti mogućnosti koje im ovi programi i način financiranja pružaju. 
 -osvrt na katastrofalne poplave u RH prošli mjesec: kod nas izljevanja nije bilo, ali 
smo već nekoliko godina svjedoci izuzetno visokog vodostaja rijeke Save u našem kraju. 
Organizirana je humanitarna akcija sa vrlo dobrim odazivom naših građana, a 
prikupljena pomoć brzo je odvežena na nastradalo područje. Ovom prilikom zahvala 
svima koji su se akciji odazvali i pomogli na bilo koji način. Mišljenja sam da bi se u 
budućnosti u sklopu Civile zaštite trebali fokusirati upravo na obranu od poplave te u 
tom smislu i planirati nabavku potrebne opreme (vreće, lopate, čizme, pumpe i dr.) 
 -vremenske prilike uzrok su i velikog broja komaraca ove godine. Jedan tretman 
sa zemlje već je obavljen (iz drž.proračuna) a obavljena je i proljetna deratizacija. Učinak 
je skroman. 
 
 Od 19,50 sjednici pribiva i zamjenik načelnika Damir Figurić. 
 
 -putem Hrvatskih voda osigurali smo sredstva za završetak izgradnje 
kanalizacije. Naš udio je 20% što će nam osigurati Županija. Imamo obećanje Slavče da 
će radove izvesti ove godine te bi time sistem bio završen. 
 Na poziv gradonačelnika Nove Gradiške, održan je sastanak vezano uz Regionalni 
vodovod Davor – N.Gradiška. Općina Davor kao većinski vlasnik RVD-a pristala je da se 
ide na osnivanje novog jedinstvenog poduzeća za vodoopskrbu. Vidjet ćemo kako će teći 
daljnje aktivnosti. 
 -RECIKLAŽA: kao što znate, od 01.07. na snazi je zakon koji predviđa obvezno 
razdvajanje otpada. Osobno smatram da kompletna Hrvatska za ovo nije spremna 



odnosno da smo svi nedovoljno pripremljeni i još uvijek neznamo kako će se to na terenu 
provoditi.  Na tu temu obavio sam razgovor u tvrtki Odlagalište doo odakle stiže najava 
većih cijena obzirom na drugačiji sistem obračuna ove usluge ( po obujmu otpada –cca 
kante 120 lit). Mislim da ćemo uspjeti barem za samačka kućanstva osigurati korištenje 
manjih kanti, ali, kažem, još ne znamo sve činjenice. 
 -u svibnju mjesecu imali smo radove za opće dobro koje su ostvarili korisnici 
stalne zajamčene naknade Centra za soc.skrb. odaziv je bio dosta dobar, no budući 
prema naputku Centra prilikom tih radova treba za svakog korisnika zaključiti ugovor o 
radu za opće dobro te istu osobu osigurati što zahtjeva sredstva iz našeg proračuna, ovaj 
mjesec nećemo ići s tom vrstom rada. 
 -kao što znate, uslijed poplava župan je za kompletno područje naše Županije 
proglasio el.nepogodu. Prijava štete bilo je i kod nas, kakve i kolike su na terenu će 
provjeriti naše Povjerenstvo (Mihajlo Matokanović, Zvonko Pejaković, Nikola Smočilac, 
Tvrtko Beganović i Damir Figurić) te ih molim da nakon ove sjednice ostanemo i 
dogovorimo termin obilaska terena. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima 
uključe u aktualni sat. 
 
 Nikola Trapić: prijavio bih kvar sijalice javne rasvjete u G.Varošu 95. Nadalje, 
zanima me što je s izborima za vijeća mjesnih odbora, hoće li se održati i kada te kakvo je 
stanje s Blatima (ispaša, vlasništvo). 
 
 Velimir Paušić: obavijestiti ćemo tvrtku koja ima koncesiju za održavanje javne 
rasvjete na području općine te će popravak odnosno zamjena rasvjetnih tijela biti 
obavljena. Što se tiče izbora za vijeća mjesnih odbora na vijeću smo razgovarali o 
opravdanosti istih obzirom na slabo funkcioniranje, ali ako Vijeće donese odluku ide se u 
izbore. 
 Blata su kompleksno pitanje. Zemljište je u vlasništvu RH, komasacija nije 
provedena. Dijelovi su uključeni u šumsko gospodarsku osnovu Hrvatskih šuma. Ostaje 
mogućnost korištenja  50-60 ha kao zajedničkog pašnjaka, ali tu inicijativu nemožemo mi 
pokrenuti kao Općina nego se ljudi moraju udružiti i ići na ovaj oblik korištenja 
 

Mihajlo Matokanović: jedino je Šumarija Stara Gradiška napravila propust 
odnosno nije uvrstila mogućnost pašarenja u Blatima. Mi smo se žalili ali od toga ništa. 
Za njih stoka nema što tražiti u Blatima. 

 
Velimir Paušić: ja sam govorio o mogućnosti korištenja dijela koji se vodi kao 

pašnjak. Više o tome bi nam mogao reći predstavnik Hrvatskih šuma ali mala je 
mogućnost da će on doći i to pojašnjavati. Hrvatske šume su samostalne u odlučivanju 
što ide u ŠGO i pri tome ne konzultiraju ni nas ni Min.poljoprivrede.  To je činjenica. 

 
Daljnjih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 

 
Točka 2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina 
 
 Velimir Paušić: ovoga sam se dotakao u aktualnom satu. Dakle, za potrebe 
izgradnje nove policijske postaje MUP-u je potrebno još 4.621 m2 zemljišta –dio čkbr. 
184/1 k.o. Uskoci, a prema procjeni vještaka cijena istoga je 140.300 kuna. MUP je 
pristao na ovu cijenu te ćemo nakon donesene odluke pristupiti sklapanju kupoprodajnog 
ugovora. 
 



 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Josip Jokić: smatram jako dobrim činjenicu da će se nova postaja graditi kod nas, 
time će se bitno utjecati na izgrađenost samog središta naselja. Odluku ću svakako 
podržati. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Odluke na 
glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su  vijećnici jednoglasno, s 9 glasova 
„ZA“ donijeli Odluku o prodaji zemljišta Republici Hrvatskoj neposrednom pogodbom. 
Odluka prileži Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 3. a) Prijedlog srednjoročnog plana davanja koncesija na području 
       Općine Stara Gradiška za razdoblje 2014.-2016.godine 
  b) Plan davanja koncesija na području Općine Stara Gradiška za 
       2014.godinu 
 
 Pojašnjenje daje pročelnica Jed.upravnog odjela Štefica Slovinac: odredbama 
članka 56. Zakona o koncesijama propisana je obveza davatelja koncesije a što je i 
Općina Stara Gradiška kao jedinica lokalne samouprave, da izrade godišnji i 
srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija. Nastavno na rečeno, Općina Stara 
Gradiška srednjoročnim planom planira dati koncesiju za obavljanje dimnjačarskih 
poslova. Za sada kao koncesionara imamo jednu tvrtku za prijevoz pokojnika a dva puta 
smo neuspješno pokušavali naći koncesionara i za dimnjačarske poslove. Prema 
informacijama, u Novoj Gradiški je otvorena tvrtka koja se bavi ovom vrstom djelatnosti 
i zainteresirana je za obavljanje ove djelatnosti i na našem području, te se nadamo da 
ćemo ovaj put uspjeti. 
 Godišnji Plan slijedi srednjoročni, odnosno za 2014.godinu planirano je davanje 
navedene koncesije. 
 
 Velimir Paušić: na tvrtku koja sada obavlja dimnjačarske poslove ima dosta 
pritužbi u svezi cijene i kvalitete posla, pa se doista nadamo da ćemo ovaj put problem 
riješiti. 
 
 Vijećnici su bez daljnje rasprave, jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ donijeli 
Srednjoročni plan davanja koncesija na području Općine Stara Gradiška za razdoblje 
2014.-2016.godina te Plan davanja koncesija na području Općine Stara Gradiška za 
2014.godinu. Oba Plana prileže ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 4. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina 
 
 Štefica Slovinac: radi se o zemljištu na kojem je izgrađena naša Područna škola, a 
isto bi se ovom odlukom darovalo Osnovnoj školi Okučani. Naime, još 1998.godine 
Općinsko vijeće donijelo je Odluku o darovanju zemljišta OŠ Okučani, međutim ista 
odluka nikad nije realizirana odnosno nije došlo do uknjižbe. Kako je OŠ Okučani 
trenutno u tijeku postupka legalizacije objekta PŠ Stara Gradiška, vlasništvo je jedna od 
ključnih stvari za dovršetak postupka. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Velimir Paušić: bitno je ne samo zbog legalizacije, razgovaramo i o mogućnostima 
provedbe nekoliko projekata energetske učinkovitosti za školu, pa je dobro da se ovo 
riješi. 



 Mihajlo Matokanović: kad riješe vlasništvo nadamo se da će početi sami i kositi i 
održavati zemljište ispred i oko školske zgrade. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke na 
glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova 
„ZA“ donijeli Odluku o darovanju nekretnine OŠ Okučani. Odluka prileži Zapisniku i 
njegov je sastavni dio. 
 
 
 Sjednica je zaključena u 20,30 sati. 
 
 

Zapisničar:       Predsjednik Vijeća: 
 
Željka Zečević      Zvonko Pejaković 

 
 

 
 


