
ZAPISNIK 
 

 sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 22.prosinca 
2014.godine s početkom u 18,30 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, Tvrtko Beganović i Roberta Šišić. 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: 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 13.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 12.sjednice Općinskog vijeća održane 10.12. 
2014.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 12.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 13. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 12.sjednice Općinskog vijeća od 10.12.2014.god. 
 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014.godinu   
3. Prijedlog II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2014.godini 
4. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2014.godini 
5. Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2014.godinu 
6. Prijedlog Izmjena Programa socijalne skrbi za 2014.godinu 
7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru u 2014.godini 
8. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 

2014.godini 
 

 Dnevni red  jednoglasno je usvojen. 
 
TOČKA 1. Aktualni sat 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić: obzirom da je od prošle sjednice Vijeća prošlo 10-tak dana, aktualnosti ima 
malo. 
 -kontaktirali smo MUP RH te prema informacijama očekujemo gradnju PGP Stara Gradiška u 
2015.godini (uvršteno u drž.proračun za 2015.godinu – čeka se građevinska dozvola) 
 -investicija staklenici- i dalje smo u kontaktu sa zainteresiranim investitorima, oni nisu 
odustali no zbog izmjena Zakona o gradnji morat ćemo ići u izmjene PPU općine, što će prolongirati 
proces i utjecati na dinamiku realizacije. Bitno je da njihov interes i dalje postoji te ćemo zajednički 
raditi da se ta investicija ostvari. 



 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 Nikola Trapić: u ime HSS-a i svoje osobno ime čestitam Božić te želim uspješnu novu 
2015.godinu svima nazočnima kao i cjelokupnom stanovništvu općine Stara Gradiška i svim 
slušateljima Radio Bljeska. 
 Predsjednik vijeća potom zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna općine za 2014.godinu 
 
 Predlagatelj  II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014.godinu je načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 13.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su  načelnik Općine Velimir Paušić i pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić u ime kluba zastupnika HDZ_a. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo 

II.Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014.godinu u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Prijedlog II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini 

 
 Predlagatelj  II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2014.godini je 
načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 13.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su  načelnik Općine Velimir Paušić i pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo II. 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2014.godini u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
  u 2014.godini 
 
 Predlagatelj  Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  
2014.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 13.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su  načelnik Općine Velimir Paušić i pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo Izmjene 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2014.godini, u tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 5. Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2014.godinu 
 
 Predlagatelj  II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i sportu  u  2014.godini je načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 13.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su  načelnik Općine Velimir Paušić i pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 



Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je (sa 10 glasova „ZA“)  donijelo II. 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu  u  2014.godini, u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2014.godinu 
 
 Predlagatelj  Izmjena Programa socijalne skrbi  u  2014.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je (sa 10 glasova „ZA“)  donijelo  Izmjene 

Programa socijalne skrbi  u  2014.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  
  izgrađene zgrade u prostoru u 2014.godini 
 
 Predlagatelj  Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru u  2014.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 13.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo  Izmjene 

Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u  
2014.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 8. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.godini 
 
 Predlagatelj  Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  2014.godini je 
načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 13.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 10 glasova „ZA“)  donijelo  Izmjene 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  2014.godini, u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
 Prije zaključenja sjednice vijećnicima su se obratili načelnik Općine Paušić i predsjednik Vijeća 
Pejaković te zahvalili na suradnji u 2014.godini i zaželjeli ugodne nadolazeće blagdane. 
 
 Sjednica je zaključena u 19,20 sati. 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Željka Zečević        Zvonko Pejaković 
 
 

 
 

  
 

 


