
ZAPISNIK 
 

 sa 12.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 10.prosinca 
2014.godine s početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Josip Jokić, Ivan Matokanović, Miroslav Dević, Mihajlo 
Matokanović, Ivica Nezić,  Nikola Smočilac, Nikola Trapić, Josip Kikić i Roberta Šišić. 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Tvrtko Beganović 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 12.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika općine, zaposlenike i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 10 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 11.sjednice Općinskog vijeća održane 17.09. 
2014.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 11.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 12. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 11.sjednice Općinskog vijeća od 17.09.2014.god. 
 

1. Aktualni sat 
2. a)Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu i projekcija za 

2016. i 2017.godinu 
b)Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 
2015.godinu  

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini 
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2015.godini 
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2015.godinu 
6. Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2015.godinu 
7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru u 2015.godini 
8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.godini 
9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 
10. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška za 2015.godinu 
 

 Dnevni red  jednoglasno je usvojen. 
 
TOČKA 1. Aktualni sat 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić:  na prošloj sjednici razgovarali smo o poslovnoj ponudi tvrtke Arcquiro global 
d.o.o. koja je zainteresirana za otkup općinskog zemljišta za uzgoj povrća u staklenicima. Želim reći da 



oni nisu odustali, još uvijek smo u kontaktu i u pregovorima, a jedna od spornih stvari je činjenica da 
Fond za ruralni razvoj iz kojeg su trebali financirati dio investicije nije zaživio u ovoj godini, pa ćemo 
konačni dogovor postići, nadam se, u 2015.godini. Mi i dalje ostajemo kod obveza koje smo planirali 
u slučaju realizacije ovog projekta, odnosno, i u proračunu za 2015.osigurali smo sredstva za 
izmještanje dalekovoda. 
 
 Od 19, 10 sjednici pribiva i vijećnik Tvrtko Beganović. 
 
 Velimir Paušić nastavlja: 
 -proveden je natječaj za 2.krug za obnovljive izvore energije, imamo ponovno dosta 
zainteresiranih građana. Ugovori sklopljeni s korisnicima iz 1.kruga natječaja OIE te ENU su u 
provedbi, već smo Fondu uputili 3 zahtjeva za sredstva sufinanciranja jer su projekti OIE u obiteljskim 
kućama dovršeni. Moram reći da smo prvi u Hrvatskoj koji su uputili zahtjev za isplatu Fondu za 
dovršene projekte OIE. 
 -kandidirali smo dva projekta na natječaj ministarstva gospodarstva –svlačionice te dom 
Gornji Varoš /projekti ENU i OIE) 
 -kanalizacija u Gornjem Varošu je završena, ovih dana obavljaju se sitni radovi popravka 
ćuprija i drugo. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 Josip Kikić: izgradnja postaje granične policije? 
 Velimir Paušić: krajem prošlog mjeseca realiziran je ugovor o kupoprodaji dodatnog dijela 
zemljišta koje im je potrebno, koliko imam informacije dobili su i suglasnost Ministarstva zaštite 
okoliša na Studiju utjecaja na okoliš, projektna dokumentacija je gotova, slijedi ishođenje građevinske 
dozvole. Budući su u pitanju sredstva iz fondova EU očekujem radove na ljeto 2015.godine. 
 
 Josip Jokić: zbog čega u proračunu za 2015.godinu nisu planirana sredstva za Sindikat 
umirovljenika – podružnica Stara Gradiška? 
 Velimir Paušić: isključivo zbog ograničenih sredstava kojima ćemo raspolagati u sljedećoj 
godini. Naime, vjerujem da ste svi upoznati s poreznom reformom koja kreće od 2015.godine te s 
promjenama u svezi ukidanja područja posebne državne skrbi. Rezultat toga je smanjenje prihoda 
jedinicama lokalne samouprave, a radi  se  sredstvima koja nemaju zakonski propisanu namjenu 
odnosno to su sredstva koja ostaju nama za raspodijeliti. Išli smo u smanjenje svim udrugama. 
Međutim, vi gosp. Jokiću znate da ste se u listopadu ove godine obratili Općini te vam je sponzorirana 
proslava sindikata umirovljenika iako niste prvobitno bili u proračunu. Dakle, mogućnost postoji, 
vidjet ćemo rezultate rada, odnosno za sve one koji budu radili i pokazali rezultate sredstava će biti, 
naravno u okviru onog čim raspolažemo. 
 Josip Jokić: zbog neosiguravanja sredstava za ovaj Sindikat u proračunu općine Stara Gradiška 
za 2015.godinu ne želim sudjelovati u njegovom donošenju, odnosno daljem radu ove sjednice. 
 Josip Kikić: podržavam svog koalicijskog partnera te također ne želim sudjelovati u daljnjem 
radu ove sjednice. 
 
 Vijećnici Josip Jokić i Josip Kikić napuštaju sjednicu Vijeća u 19,20 sati. 
 
 Predsjednik Vijeća utvrđuje da je na sjednici dalje nazočno 9 vijećnika te da i dalje postoji 
kvorum. Poziva vijećnike da nastave sa pitanjima načelniku. 
 
 Tvrtko Beganović: mogu li vatrogasci oprati cestu u Gornjem Varošu jer je jako zablaćena i 
prljava te kakve su posljedice  ukidanja PPDS-a konkretno za osobe s ovog područja. 
 Velimir Paušić: područja posebne skrbi su ukinuta, a općine i gradovi svrstani u skupine 
prema postotku razvijenosti. Stara Gradiška je svrstana u 2.skupinu, zbog čega će i povrat poreza po 



godišnjoj prijavi biti manji (smanjenje neoporezive osnovice kod izračuna povrata). Zbog nove 
porezne reforme očekujemo manje prihode u proračunu. Bio je planiran osnutak Fonda za 
izravnavanje, ali budući na nivou države novca nema, Fond nije zaživio. 
 Što se tiče ceste u Gornjem Varošu, svjedoci smo da već danima pada kiša pa potrebe za 
pranjem nema, ali ima potrebe da se mještani sami organiziraju i potrude očistiti blato s ceste ispred 
svojih kuća. O tome smo ih već obavještavali ali očito se očekuje da to netko drugi napravi. Ponovno 
ću ih podsjetiti na sastanku koji je sazvan za sutra, a na kojem ćemo predstavljati Fond za ruralni 
razvoj kao mogućnost financiranja nabavke mehanizacije, opreme i ostalog za poljoprivredna 
gospodarstva. 
 
 Miroslav Dević: firma koja radi obnovu stanova u Staroj Gradiški baca smeće odnosno sama 
je napravila divlju deponiju. Hoće li to očistiti prije nego odu? 
 Velimir Paušić: sutra imamo sastanak s Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje. 
Upozorit ću ih na ovo. 
 Daljnih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 2. A) Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu i projekcija za 
        2016. i 2017.godinu 
 
 Uvodno s prijedlogom Proračuna za 2015.godinu vijećnike upoznaju načelnik Velimir Paušić 
te pročelnica Štefica Slovinac: 
  
 Velimir Paušić: opširno obrazloženje proračuna za 2015.godinu dobili ste u materijalima za 
sjednicu. Htio bih reći da je ove godine doista bilo teško izraditi proračun budući su informacije te bile 
vrlo oskudne i zakašnjele. Nije se do prije pet-šest dana znalo na koji način će se  porezna reforma te 
najavljene promjene u financiranju jedinica lokalne samouprave uključujući i planirani povrat poreza 
po godišnjoj prijavi s našeg računa  odraziti na naš proračun  za 2015.godinu. Nakon višekratnog 
raspitivanja i konzultiranja dobili smo određene podatke te s tim prihodima idemo u plan proračuna 
za 2015.godinu te rashode raspoređujemo prema njima. 
 Trudili smo se zadržati većinu onoga što smo i do sada izdvajali, naravno u smanjenom 
obimu, a ne odustajemo niti od dovršetka projekata svlačionica te energetske učinkovitosti i 
obnovljivih izvora energije. 
 Obzirom na preporuke da se u proračunu planiraju i sredstva putem fondova EU, kroz taj vid 
prihoda planirali smo izmjene i dopune Prostornog plana Općine,  izradu Plana ukupnog razvoja 
općine te projekt uređenja javnih površina pored svlačionica. 
 Kako sam već rekao u aktualnom satu, ostavljamo otvorenu mogućnost realizacije izgradnje 
staklenika te smo u proračunu planirali sredstva za izmještanje dalekovoda koja mislimo osigurati 
prodajom zemljišta u Cagama. 
 
 Štefica Slovinac: Prihodi Proračuna za 2015.godinu planirani su u ukupnoj svoti od 6.249.800 
kuna što je za 2,5 puta više u odnosu na ostvarene prihode u 2013.godini, a u odnosu na plan za 
2014.godinu više za 8,30%. 
 Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 4.846.000 kuna od čega su: 
 -prihodi od poreza planirani u iznosu od 416.000 kuna što je za 53,62% manje u odnosu na 
plan za 2014.godinu a posljedica je izmjena Zakona o porezu na dohodak kojima je povećan iznos 
osobnog odbitka s 2.200 na 2.600 kuna, izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne 
samouprave kojima se smanjuje udjel jedinica lokalne samouprave s područja posebne državne skrbi 
u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak s dosadašnjih 90% na 88% te uvođenja bruto načela 
iskazivanja poreza na dohodak u državnom proračunu što znači da će povrate poreza na dohodak po 
godišnjoj prijavi građanima obveznicima poreza na potpomognutim područjima vraćati jedinice 
lokalne samouprave iz svojeg proračuna, a ne država kao do sada. Ovako planirani porezi u ukupnim 
prihodima sudjeluju s udjelom od 6,66%. 



 -prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 3.618.000 kuna i to od Ministarstva financija –
tekuća pomoć, Min.regionalnog razvoja za projektnu dokumentaciju časnički paviljon, Fond za zaštitu 
okoliša i en.učinkovitost –projekti EnU i OiE, pomoći temeljem prijenosa sredstava EU za izradu plana 
razvoja općine, izmjene i dopune PPU te uređenje javnih površina oko svlačionica. 
 -prihodi od imovine planirani su u iznosu od 334.000 kuna 
 -prihodi od upravnih i ad.pristojbi u iznosu od 478.000 kuna te 
 -prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.403.000 kuna. 
 Napomenula bih da je od planiranih prihoda za njih 4.832.000 zakonom određena namjena u 
koju se mogu trošiti, odnosno da nama preostaje samo 22,69% sredstava ili 1.417.800 kuna za 
raspoređivanje. 
 Što se tiče rashoda oni su za 2015.godinu raspoređeni u iznosu od 4.050.800 za rashode 
poslovanja te 2.199.000 za rashode za nabavku nefinancijske imovine. 
 Rashode poslovanja čine: 
 -rashodi za zaposlene u iznosu od 377.700 kn (ne planiraju se javni radovi kao ni ostali 
rashodi za zaposlene: božićnica, regres, nagrade za uspješnost u poslu) 
 -materijalni rashodi u iznosu od 941.300 kuna 
 -financijski rashodi u iznosu od 10.000 kuna 
 -naknade građanima u kućanstvima u iznosu od 76.400 kn 
 -ostali rashodi u iznosu od 2.645.400 pri čemu se najveći dio odnosi na kapitalne donacije 
građanima (projekti ENU i OIE) u visini od 1.550.000 kuna te kapitalne pomoći trg.društvima 970.000 
–HEP izmještanje dalekovoda. 
 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.199.000 kuna a odnose se 
na rashode za izgradnju svlačionica i uređenja javnih površina uz svlačione, na izradu projekta 
rekonstrukcije ulica u naselju Stara Gradiška, izradu projektne dokumentacije za obnovu i 
prenamjenu časničkih paviljona, nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada (tekstil i metal) 
te izradu izmjena i dopuna PPU Općine. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku i pročelnici te otvara raspravu. 
 
 Roberta Šišić: klub vijećnika HDZ na svom sinoćnjem sastanku razmotrio je ovaj prijedlog 
Proračuna za 2015.godinu i isti će podržati kao i sve programe koji iz njega proizilaze. 
 Tvrtko Begananović: pohvalio bi nastojanje da se realizira projekt prodaje zemljišta i 
podizanja staklenika. Mislim da to otvara mogućnosti za ovu općinu, zapošljavanje ljudi i ostanak u 
St.Gradiški u konačnici. 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik vijeća daje prijedlog Proračuna općine za 
2015.godinu na glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 
glasova „ZA“ donijeli Proračun Općine Stara Gradiška za 2015.godinu s projekcijama za 2016. I 
2017.godinu. Proračun Općine Stara Gradiška za 2015.godinu prileži ovom Zapisniku i njegov je 
sastavni dio. 
 
 b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu  
  
 Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Odluku o izvršavanju 
Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu. Odluka prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini 
 
 Štefica Slovinac: predlaže se donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2015.godini u iznosu od 429.800 kuna koji obuhvaća: 

1. odvodnju atmosferskih voda (održavanje odvodnih kanala u Gređanima) u iznosu od 
7.000 kn 



2. Održavanje javnih površina (košenje trave na javnim površinama, uklanjanje oštećenih i 
suhih stabala s odvozom, nabavu i sadnju cvijeća, materijal za održavanje opreme na 
dječjim igralištima) u iznosu od 93.800 kuna 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta (popravak poljskih putova, zimsko održavanje cesta, 
nabava soli za posipanje, materijal za popravak mostova) u iznosu od 169.000 kuna 

4. Održavanje groblja (čišćenje i pražnjenje košara, košenje groblja u Uskocima i Gređanima, 
materijal za održavanje mrtvačnice, troškovi el.energije-mrtvačnica, troškovi vode i 
odvodnje, izrada geodetskog elaborata) u iznosu od 30.000 kuna 

5. Održavanje javne rasvjete (troškovi el.energije te zamjena rasvjetnih tijela i drugi 
popravci) u iznosu od 130.000 kuna. 

                Kao izvori financiranja ovog programa planirani su: komunalna naknada u iznosu od 130.000 
kuna, grobna naknada u iznosu od 25.000 kuna, prihodi od zakupa drž.poljop.zemljišta u iznosu od 
80.000 kn, prihodi od prodaje drž.poljop.zemljišta u iznosu od 85.000 kn, vodni doprinos u iznosu od 
7.000 kn te pomoći u iznosu od 102.800 kuna. 
 
 Velimir Paušić: kratka opaska – visina kom.naknade na području općine nije mijenjana od 
njenog uvođenja prije 10 godina, najavljuje se uvođenje poreza na nekretnine, svjesni smo smanjenja 
prihoda općini ali i povećanja cijena struje, goriva, vode i dr. Obzirom na sve ovo, mislim da ćemo 
koncem iduće godine svi zajedno morati razmisliti o povećanju kom.naknade. 
 
 Predsjednik vijeća daje prijedlog Programa na raspravu. 
 
 Rasprave nije bilo te predsjednik vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Program 
održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini. Program prileži ovom Zapisniku i njegov je 
sastavni dio. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 
 
 Velimir Paušić: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 
obuhvaća samo dvije stavke: uređenje javnih površina uz objekt svlačionice (izgradnja parkirališta, 
dječjeg igrališta, pristupa na ulicu i zelenih površina) i izradu projekta rekonstrukcije ulica u naselju 
Stara Gradiška, sa ukupnom vrijednosti obje u iznosu od 1.060.000 kuna, a izvori financiranja su 
doprinos za šume, pomoći putem sredstava EU te komunalni doprinos. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Roberta Šišić: razmisliti i o postavljanju sprava (opreme) za vježbanje odraslih. 
 Miroslav Dević: pripaziti kod niveliranja cijelog prostora da nogometno igralište ne ostane 
niže pri čemu bi se voda slijevala na njega. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Program 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu. Program prileži ovom Zapisniku 
i njegov je sastavni dio. 
 
TOČKA 5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu u  2015.godini 
 
 Velimir Paušić: Program javnih potreba u kulturi planira se u iznosu od 346.000 kuna i 
obuhvaća: 
 -financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu i prenamjenu časničkih paviljona u 
iznosu od 314.000 kuna 



 -financiranje informativne djelatnosti – Radio Bljesak – 24.000 kn 
 -financiranje kazališne predstave za djecu u iznosu od 6.500 kn 
 -financiranje djelatnosti udruga u kulturi u iznosu od 1.500 kn. 
 Program javnih potreba u sportu planira se u iznosu od 774.000 kuna i to za: 
 -izgradnju sportskih objekata – svlačionica u iznosu od 735.000 kuna 
 -održavanje sportskih objekata u iznosu od 9.000 kn 
 -financiranje udruga u sportu i rekreaciji: -NK Sava 27.000 kn i ŠRU Šaran -3.000 kn. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu upitom načelniku o stanju u NK Sava.  
 
 Velimir Paušić: problema ima, najviše i igračima koji se ne odazivaju na utakmice. Od 
2015.godine klubovi su u obvezi iskazivati bruto obveze prema sucima, dakle i troškovi će biti veći. 
Sredstva koja smo ovdje planirali odnose se na proljetnu sezonu pa ćemo vidjeti kako će to i hoće li 
uopće funkcionirati. 
 Uslijedila je burnija rasprava o NK sava u koju su se uključili vijećnici Beganović, Trapić, 
predsjednik Vijeća Pejaković te načelnik Paušić. Ocijenjeno je da Vijeće ima pravo raspravljati o 
trošenju proračunskih sredstava kojima se financira rad pojedinih udruga. 
 Po zaključenju rasprave, vijećnici su jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ usvojili Program javnih 
potreba u kulturi i sportu za 2015.godinu. Program prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
TOČKA 6. Prijedlog Programa socijalne skrbi  u  2015.godini 
 
 Velimir Paušić: za Program socijalne skrbi u 2015.godini osigurana su sredstva u iznosu od 
54.200 kuna i to za: 
 -pomoći obiteljima i samcima kroz jednokratne novčane pomoći – 2.000 kn, pomoći za 
podmirenje troškova stanovanja – 31.000 kn i pomoć za podmirenje troškova školske kuhinje – 2.000 
kn 
 -potpore obiteljima novorođene djece 6.000 kn 
 -darove za Sv.nikolu 5.000 kn 
 -udruge UHDDR, braniteljska udruga „Prijatelji rijeke Save“, Udruga HBDR 121.brigade Nova 
Gradiška, Hrvatska žena Donji Varoš i GD Crvenog križa Nova Gradiška –ukupno 10.200 kn 
 Dakle, ostajemo na standardnom programu, osobno najveći je problem činjenica da nam je 
svake godine sve manje novorođene djece, s tim da sam na stajalištu da se ista potpora daje samo 
roditeljima koji ovdje žive. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Mihajlo Matokanović: klub vijećnika HDZ podržat će i ovaj program, no moram se osvrnuti na 
troškove stanovanja od 31.000 kuna. Veliki iznos. 
 Velimir Paušić: to su troškovi struje, vode, smeća, najma stanova za korisnike pomoći 
stanovanja. Već smo o tom raspravljali, dakle, to je naša zakonska obveza koju ispunjavanju 
umanjeno i prilagođeno mogućnostima. 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Program 
socijalne skrbi za 2015.godinu. Program prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
TOČKA 7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  

izgrađene zgrade u prostoru  u  2015.godini 
 
 Štefica Slovinac: radi se o sredstvima u iznosu od 30.000 kuna koji su namjenski prihod te ih 
sukladno zakonu raspoređujemo namjenski odnosno za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Stara Gradiška. 



 
 Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Program utroška sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2015.godini. Program prileži 
Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
TOČKA 8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.godini 
 
 Štefica Slovinac: radi se također o namjenskim sredstvima u iznosu od 300.000 kuna koja će 
se u 2015.godini utrošiti za: 
 -financiranje izgradnje sustava odvodnje –iznos 70.000 kuna 
 -financiranje projekta rekonstrukcije ulica u naselju Stara Gradiška-iznos 50.000 kn 
 -financiranje uređenja javnih površina –izgradnja parkirališta, pristupa na ulicu, dječjeg 
igrališta i zelenih površina uz objekt svlačionice – iznos 164.000 kuna 
 -financiranje nabavke kontejnera za odlaganje tekstila i metala – iznos 16.000 kuna 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Tvrtko Beganović: nabavka kontejnera – zakonska obveza. 
 Velimir Paušić: do konca ove godine stići će naručeni kontejneri za papir i plastiku, tako da u 
2015.nabavljamo i kontejnere za tekstil i metal za sva naselja. 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Program 
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.godini. Program prileži Zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
TOČKA 9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 
 
 Velimir Paušić: zbog ekstremnih vremenskih uvjeta i obilnih padalina ove godine tijekom 
nekoliko mjeseci došlo je do zamućenja akumulacije Bačica te je bilo nužno osigurati dovoz pitke 
vode cisternom iz robnih zaliha mještanima kako naše, tako i okolnih općina Okučani i Gornji 
Bogićevci. Obzirom na troškove, naše tri općine zaključile su međusobni sporazum kako bismo iste 
troškove podijelile i ravnopravno snosile, a pripadajuća sredstva za ove troškove u iznosu od 4.524,61 
kn osigurana su iz proračunske zalihe našeg proračuna za 2014.godinu. Osobno smatram da je ovaj 
problem trebala riješiti Slavča i to sam istaknuo na Skupštini , ali odrađeno je kako je bilo moguće. 
 
 Predsjednik Vijeća daje Izvješće na raspravu. 
 
 Roberta Šišić: kakav je bio komentar Slavče? 
 Velimir Paušić: o stavu Slavče već smo nekoliko puta raspravljali, uopće ne zaslužuje 
komentar. 
 Nakon kratke rasprave, vijećnici su jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ prihvatili Izvjeće o korištenju 
sredstava proračunske zalihe. Isto Izvješće prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
TOČKA 10. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
 
 Štefica Slovinac: Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih 
poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova i 
prekršajne odredbe. Podsjećam da je važeća Odluka o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova 
donijeta još 1998.godine, a s obzirom da su od njenog donošenja na snagu stupili novi propisi kojima 
se navedeno područje detaljnije uređuje pojavila se potreba za izmjenom većeg broja odredbi iste 
odluke zbog čega je ocijenjeno da je svrsishodnije donijeti novu Odluku a staru staviti van snage. 
Također, istakla bi da mi trenutno nemamo koncesionara za ovu djelatnost, iako smo više puta 



raspisivali natječaj za davanje koncesije, tako da trenutno koristimo prijelazno rješenje sa tvrtkom iz 
Zagreba. 
 Sama Odluka definira što obuhvaćaju dimnjačarski poslovi, na koje objekte i uređaje se 
odnosi, na koji način se poslovi obavljaju. Propisuje, također, i obvezu koncesionara o redovitom 
čišćenju minimalno jednom godišnje te mogućnost nadzora nad njegovim radom, ali i obvezu 
korisnika o korištenju ove usluge kao i novčane kazne za nepridržavanje. 
 
 Velimir Paušić: prijelazno rješenje koje sada imamo nikako nije idealno ali bilo je jedino 
moguće. Koliko imamo informacije, postoji dimnjačar u Novoj Gradiški koji je zainteresiran i za 
koncesiju na našem području pa se nadamo da ćemo ovaj problem riješiti. 
 
 Rasprava. 
 
 Mihajlo Matokanović: čišćenje jednom godišnje prije sezone loženja je malo. Također, ovo 
mora biti obveza svima. A što se tiče firme koja trenutno obavlja ovu djelatnost mislim da to jako loše 
radi a naplati 70 kuna za čišćenje. 
 Nikola Smočilac: jesenas u Gređanima nisu ni čistili. 
 Velimir Paušić: nekvalitetno rade, svjesni smo toga i većinom jesenas nisu ništa očistili, izuzev 
po nekom pozivu, što su dobro i naplatili. Nadamo se rješenju ovoga novim koncesironarom. 
 Po okončanju rasprave, vijećnici su jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Odluku o 
obavljanju dimnjačarskih poslova. Odluka prileži Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
TOČKA 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
  zastupljenih u Općinskom vijeću općine Stara Gradiška u 2015.godini 
 
 Štefica Slovinac: odluka je ista kao i za 2014.godinu i predviđa godišnji iznos sredstava u 
iznosu od 385,00 kuna ta svakog člana vijeća odnosno godišnju naknadu od 38,50 kuna za svakog 
člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola. Slijedom toga izračun je sljedeći: HDZ 2.733,50 kn, 
HNS-LS 385,00 kn, HSP 385,00 kn, HSS 385,00 kn, HSU 385,00 kn i SDP 385,00 kn, pod uvjetom da su 
vijećnici ovih stranaka bili nazočni na najmanje 75% sjednica Vijeća održanih u razdoblju koje 
prethodi isplati. 
 
 Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Odluku o raspoređivanju 
sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Stara Gradiška u 
2015.godini. Odluka prileži Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
  
 

Prije zaključenja sjednice, predsjednik Vijeća daje riječ načelniku Paušiću koji najavljuje 
sjednicu Vijeća za 22.prosinac 2014.godine nakon koje će biti organiziran božićni domjenak. 
 
 Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 20,55 sati. 
 
 
Zapisničar:         Predsjednik Vijeća: 
 
Željka Zečević         Zvonko Pejaković 
 
 
 
 

 


