
ZAPISNIK 

              sa 14.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 20.prosinca 
2018.godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 

 Sjednici su nazočni:  Tvrtko Beganović, Ivica Mihaljinić, Stjepan Margaletić, Ivica Nezić,  Mato 
Čović,  Stojan Skopljak,  Zlatinka Barišić, Ivan Kukić, Mihajlo Matokanovići Roberta Šišić. 

 Sjednici nije  nazočna vijećnica Danijela Tonžetić. 

 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika, 
Štefica Slovinac – pročelnica i  Mato Višić, novinar Radio Bljeska Okučani.    

            Zapisnik vodi Željka Zečević. 

         Predsjednik Općinskog vijeća otvara 14.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike te ostale nazočne.  

 Utvrđuje da je sjednici nazočno 10 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

 Predsjednik Vijeća potom, za 14. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći  

Dnevni red: 

-Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća od 29.11.2018.god. 

-Aktualni sat 

1.Prijedlog  II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018.godinu 

2.Prijedlog  II.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini 

3. Prijedlog II.Izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2018.godini 

4. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.godini 

5. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje  nezakonito izgrađenih  
zgrada u 2018.godini 

6. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog  
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2018.godini 

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom 
vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2018.godini 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 2018.godini 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Stara 
Gradiška 



10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima 

11. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata 

12. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Odlagalište doo 

Dnevni  red  usvojen je jednoglasno, sa  10  glasova „ZA“.   

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 29.11. 
2018.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 

Primjedbi nije bilo te je Zapisnik sa 13.sjednice verificiran. 

AKTUALNI SAT 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 

Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne  te izvješćuje kako slijedi: 

-danas je poslan zahtjev odnosno aplicirali smo za projekt prekogranične suradnje s općinama 
Okučani i Gornji Bogićevci i općinom Jajce iz Bosne i Hercegovine.  Kao što sam vam već rekao, radi se 
o 2 solarne elektrane ( na krovovima doma u Uskocima te Novom Varošu) te pumpe za električna 
vozila u N.Varošu. vrijednost projekta je oko 100.000 EURA 

-krenulo se s izmjenom svjetiljki javne rasvjete odnoso zamjeni postojećih sa LED svjetiljkama u 
naseljima Općine. Nakon Božičnih blagdana slijedi nastavak 

-modernizacija ulica u Staroj Gradiški: bilo je predviđeno danas i sutra asfaltirati ( sve podloge su 
gotove). Međutim zbog vremena a u dogovoru s nadzorom, dovršetak prolongiramo do mjeseca 
ožujka 2019.godine. Javna rasvjeta u tom dijelu je gotova i sutra treba ponovno biti uključena. 

-radovi na domu u Gređanima (krovište) uspješno su dovršeni u roku. 

-u Hrvatskim vodama uspješno smo izlobirali otvaranje stavke za priključke, vrijednost 400.000 kn. 
ujedno, iz Vodovoda Zapadna Slavonija najavljeno je povećanje cijene vode. Mi možemo ali i ne 
moramo dati suglasnost na novi cjenik, budući smo mali morat ćemo prihvatiti ono što većina odluči. 

-vezano uz poljoprivrednike, želim naglasiti da sam osobno jako zadovoljan prijavom 16-17 OPG na 
mjere ruralnog razvoja. Smatram to rezultatom dobre animacije naših malih OPG-ova. 

Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku i poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni sat. 

Stjepan Margaletić: 1. zanima me koji su poljski putovi nasuti jesenas otpadnim materijalom. Npr. put 
ispod Novog Varoša (od Milića) uopće nije nasipan.2. Akademska godina e krenula, zanima me koliko 
mi imamo stipendista, koje godine studija. 3. Kapelica Pivare-treba urediti 20m ograde. Zašto se to ne 
riješi ako sredstava ima, te vidimo da će se pomoći i za ostale sakralne objekte. 

Velimir Paušić: ograda je priređena, nije postavljena, priznajem da smo propustii isto napraviti. 
Vezano uz nasipanje poljskih putova, mogu vam po otpremnicama točno provjeriti gdje je nasipano. 
Na proljeće čemo ponovno nasipati pa ćemo vidjeti potrebe. Spomenuo bih i informaciju koju sam 



dobilo da je završen natječaj za izgradnju mosta preko rijeke Save, pa predpostavljam da će i tu biti 
otpadnog materijala koji ćemo moći koristiti. 

Stojan Skopljak: kad će se nastaviti radovi na izgradnji priključaka na vodovod u Gređanima? 

Velimir Paušić: i prošli put mo pričali o tome. Vodovod ima malo ljudi i puno posla, pa svud započinju 
i po malo odrade. Vjerovatno sredinom siječnja. 

Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 

TOČKA 1. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Stara Gradiška za 2018. 

Predlagatelj  II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška  za 2018.godinu je  
načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Opširno uvodno pojašnjenje da je načelnik općine Velimir Paušić, ujedno  predlaže i amandman kojim 
se predlaže preraspodjela sredstava u iznosu od 1.500 kuna unutar Programa socijalne skrbi zbog 
potrebe isplate još jednog dara za novorođeno dijete u 2018.godini. 

Potom detaljno pojašnjenje Rebalansa daje i pročelnica Štefica Slovinac.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice 
podržala ovaj prijedlog  kao i prijedloge svih izmjena i dopuna Programa koji proizilaze iz Proračuna 
Općine. 

Potom je predsjednik Vijeća dao prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna općine za 2018.godinu 
zajedno sa podnesenim amandmanom načelnika  na glasovanje. Po obavljenom glasovanju, 
predsjednik Vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće  jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  II.Izmjene 
i dopune Proačuna  Općine Stara Gradiška za 2018.godinu u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

TOČKA 2. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u  

                           2018.godini 

 Predlagatelj  II.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2018.godini je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao  je načelnik općine Velimir Paušić.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 



Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo II.Izmjene i dopune 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini  u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 

TOČKA 3. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne  

  infrastrukture u 2018.godini 

 Predlagatelj  II.Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture u 2018.godini je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo II.Izmjene i dopune 
Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 2018.godini  u  tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 

TOČKA 4. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 

  2018.godini 

 Predlagatelj  II.Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  u 
2018.godini je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo II.Izmjene i dopune 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  u 2018.godini  u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 

TOČKA  5. Prijedlog  Izmjena  Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada  u 2018.godini 

 Predlagatelj  Izmjena  Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada  u 2018.godini je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 



Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  Izmjene  Programa utroška 
sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2018.godini, u tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 

TOČKA  6. Prijedlog  Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i  

  privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2018.godini 

 Predlagatelj  Izmjena  Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
privremenog  zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2018.godini je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dali su  pročelnica Štefica Slovinac tenačelnik Velimir Paušić..  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  Izmjene Programa utroška 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države  u 2018.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

TOČKA  7. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 
u  

  državnom vlasništvu na području općine Stara Gradiška u 2018.godini 

 Predlagatelj  Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 
državnom vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2018.godini  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  Izmjene i dopune Programa 
utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Stara 
Gradiška u 2018.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

TOČKA  8. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 
2018.godini 

 Predlagatelj  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu  u 2018.godini je  
načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.  



Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  Izmjene i dopune Programa 
javnih potreba u kulturi i sportu  u 2018.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području 

  općine Stara Gradiška 

Predlagatelj  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području općine 
Stara Gradiška  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić a potom je predložene izmjene detaljno 
obrazložila i pročelnica Slovinac. 

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška, u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj.  

TOČKA 10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima 

Predlagatelj  Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima  je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  Odluku o sufinanciranju 
troškova boravka djece u dječjim vrtićima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

TOČKA 11. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata 

Predlagatelj  Odluke o stipendiranju studenata   je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić te pročelnica Slovinac. 

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  Odluku o stipendiranju 
studenata , u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 



TOČKA 12. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Odlagalište  

Predlagatelj  Odluke o stjecanju poslovnog udjela   je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo  Odluku o stjecanju 
poslovnog udjela u trgovačkom društvu Odlagalište doo, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 Nakon što je dnevni red sjednice iscrpljen, nazočnima su se s zahvalom na dobroj suradnji 
tijekom 2018.godine te dobrim željama povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obratili: 
predsjedik Vijeća Tvrtko Beganović, načelnik Velimir Paušić, Damir Figurić, predsjednik OO HDZ, Ivica 
Mihaljinić u imeoporbe te Stojan Skopljak u ime VSNM-a, uputivši ujedno i poziv svima na paljenje 
Badnjaka u Gređanima, 06.01.2019.godine, u 11,30 sati. 

 Sjednica je zaključena u 19,05 sati. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Željka Zečević       Tvrtko Beganović 

  


