
ZAPISNIK 
 

 sa 15.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 31.ožujka 2015.godine s 
početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Ivan Matokanović, Miroslav Dević, Mihajlo 
Matokanović, Ivica Nezić,  Nikola Smočilac, Nikola Trapić, Tvrtko Beganović.  
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Josip Kikić, Roberta Šišić, Josip Jokić i Krešo Nezić.  
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, Štefica Slovinac – 
pročelnica i Mato Višić, novinar Radio Bljeska Okučani. 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 15.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika općine, zaposlenike i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 8 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 14.sjednice Općinskog vijeća održane 19.03. 
2015.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 14.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 15. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 14.sjednice Općinskog vijeća od 19.03.2015.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog Odluke o izradi III.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Stara Gradiška 
 

 Dnevni red  jednoglasno je usvojen. 
 
AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić: kako smo i najavili na prošli put, evo nakon 10 dana ponovno sjednica 
Općinskog vijeća zbog potrebe donošenja Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine. 
 Što se tiče aktualnosti izdvajam: 
 -održan je sastanak s predstavnicima državnog ureda za stambeno zbrinjavanje gdje smo 
iznijeli sve probleme s kojima se suočavamo. Nekih znatnih pomaka u rješavanju nema. Kako smo 
informirani, ove godine će ići u pojedinačnu obnovu nekih stanova. Također, naznačena je obveza 
Općine Stara Gradiška za imenovanjem prinudih upravitelja kod zgrada gdje su stanovi Ugovorima 
dodijeljeni korisnicima a sve u cilju naplate sredstava pričuve. Pitanje je i kako će se to riješiti. 
 -jučer, odnosno 30.03. na natječaj Fonda za zaštitu okoliša prijavili smo dva projekta i to Dom 
Gornji Varoš i svlačionice pa se nadamo pozitivnom odgovoru. 
 -kako ste vidjeli, popravljene su bankine u Uskocima, a trebalo bi i u Donjem varošu. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 Nikola Trapić: da li će biti još natječaja za sredstva Fonda za energetsku učinkovitost? 



 Velimir Paušić: trenutno provodimo 3.krug za obnovljive izvore energije (u sklopu ugovora iz 
2014.godine). Najava je da će putem Fonda ponovno ići natječaji za oba vida poboljšanja 
učinkovitosti obiteljskih kuća i to bez sudjelovanja Općine (prijave direktno na Fond). Budući imamo 
zaista puno zainteresiranih, čim to krene, pozvat ćemo ih sve na sastanak da se pravovremeno 
informiraju. 
 
 Predsjednik vijeća potom zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 1. Prijedlog Odluke o izradi III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  
  Stara Gradiška 
 
 Predlagatelj  Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stara 
Gradiška  je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 15.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je  načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
Rasprave nije bilo. 
 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 8 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o 

izradi III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška u tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
 
 Sjednica je zaključena u 19,25 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Željka Zečević        Zvonko Pejaković 
 
 

 
 

  

 


