
ZAPISNIK 
 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 11. rujna 
2018. godine s početkom u 19,00 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, Danijela Tonžetić, Roberta Šišić 
 
Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika, 
Štefica Slovinac – pročelnica i  Mato Višić, novinar Radio Bljeska Okučani.   
 
Zapisnik vodi Štefica Slovinac. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 12. sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja vijećnike i 
ostale nazočne.  
Utvrđuje da je sjednici nazočno 10 vijećnika, te postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 
  
 Predsjednik Vijeća za 12. sjednicu Općinskog vijeća predlaže sljedeći 
  

Dnevni red: 
  Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 26.07.2018. godine 

 - Aktualni sat 
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018. godinu 
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju 

Doma kulture u Staroj Gradiški  
3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjene Statuta Općine Stara Gradiška 
4. Prijedlog Odluke o dodjeli plakete zahvalnice  

 
Predloženi  Dnevni red  usvojen je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „suzdržan“.  
 
Od 19:07 sati sjednici je nazočan vijećnik Muhajlo Matokanović. 
 
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 
26.07.2018. godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
 
 Zapisnik sa 11. sjednice verificiran je bez primjedbi.  

 
AKTUALNI SAT 
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne  te izvješćuje kako slijedi: 
 - započeti su radovi na modernizaciji ulica u Staroj Gradiški. S obzirom da je nedavno 
potpisan ugovor o izgradnji 3 stambene zgrade na Cvjetnom trgu i da će radovi početi 
uskoro, morati ćemo produžiti rok za završetak radova modernizacije dijela ceste na 
Cvjetnom trgu jer će u protivnom doći do oštećenja novog kolnika. 
- izmuljeno je u Gređanima 2500 m cestovnih jaraka. Problem je što je ostalo dosta zatrpanih 
ćuprija, 
- nabavljeni su udžbenici za učenike osnovne škole. Izdavač Profil još nije isporučio sve 
udžbenike iako smo narudžbu dostavili još u lipnju, 
- sutra će biti održano javno otvaranje ponuda za nabavu traktora, nakon čega ćemo 
započeti nabavu priključaka, 
- naručen je redizajn web stranica kako bi se olakšao pristup i postigla bolja preglednost,  
- idući tjedan objaviti ćemo poziv na dostavu ponuda za modernizaciju javne rasvjete 
odnosno zamjenu postojećih lampi LED lampama, 



- u tijeku je preinaka projekta toplovoda, umjesto šahti stavljaju se ventili, 
- idući tjedan objaviti ćemo poziv na dostavu ponuda za obnovu doma u Gornjem Varošu, 
- prije radova uređenja javne površine u Ul. kralja Tomislava potrebno je izmijeniti vodovodne 
i kanalizacijske cijevi, čekamo da radove obavi Vodovod Zapadne Slavonije, 
- podneseno je 40-ak zahtjeva za priključenje na vodovodnu mrežu u Gređanima i Novom 
Varošu, 
- početkom kolovoza dogovoreno je s Vodovodom Zapadna Slavonija da obiđu trasu 
kanalizacije, da pripreme troškovnik i pristupe izvođenju radova, 
- na zahtjev MUP-a, a vezano za prijavu USKOK-u, dostavili smo traženu dokumentaciju, 
- u nedjelju je obilježavanje dana branitelja u Novom Varošu u organizaciji udruge Kuna, 
- predlažem da se svečana sjednica u povodu Dana općine održi u petak 28.09., 
- 23. kolovoza obilježen je Dan totalitarnih režima.  Dan prije o tome  smo obaviješteni iz 
Društva političkih zatvorenika. Nazočni su bili Pero Ćosić, saborski zastupnik i načelnici 
okolnih općina. Negativno me iznenadio status naše vijećnice na fejsbooku koja je napisala 
da vas nitko nije dočekao niti vam dao čašu vode. Nama se nitko nije javio niti nas je 
obavijestio da će još netko doći. Vi ste vijećnica i možete u općinske prostorije doći kada god 
hoćete, dovesti koga god hoćete, zatražiti kavu. Mi zatvor ne kosima jer je opasno i ne želim 
da radnici stradaju. Da ste se najavili, bilo bi pokošeno. Time što ste to napisali oblatili ste ne 
samo mene, nego i ovu instituciju, sve nas. 
- 4.09. - sedam dana prije predsjednik Udruge dragovoljaca došao je kod mene i rekao da taj 
dan žele obilježiti. Rekao sam da je to odličan datum. Obećao sam pomoć što je i učinjeno. 
Ja nisam mogao biti nazočan. Umjesto mene trebao je doći predsjednik Vijeća, ali mu je 
nešto nenadano iskrsnulo pa nije došao. Nedugo nakon toga, status na fejsu kako načelnik 
nije bio nazočan. Ružno je što se taj dan koristi za političke igre. 
 
Danijela Tonžetić: Mislim da se taj dan zna da ljudi dolaze. Po meni je realno da bude 
očišćen prolaz do samica. Što se tiče 04.09., poslali ste gospodina Zdenka i poistovjetili 
poginule sa smećem. Svi su se zgražali. 
 
Vijećnica Danijela Tonžetić u 19:27 sati napušta sjednicu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje pauzu od 10 minuta. 
 
Sjednica nastavlja s radom u 19:37 sati. 
 
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni sat. 
 
Roberta Šišić – da li će biti organizirana fišijada? Da li bi komunalni djelatnik mogao obići i 
upozoriti one koji parkiraju na zelenoj površini i pješačkoj stazi? 
 
Velimir Paušić: fišijada će se održati 22.09.. Ovaj vikend, 15.09. je ribički kup na Starači. 
Parkiranje sam primjetio. Razmišljamo o zapošljavanju komunalnog  i poljoprivrednog 
redara. Očekivali smo da će doći do dogovora s općinama Okučani, Gornji Bogićevci i 
Dragalić, ali nije. S obzirom da će nam Proračun to dozvoliti, razmišljamo o zapošljavanju 
redara. To je zahtjevan posao i nije lak. 
 
Stojan Skopljak: Da li će biti organizirana obuka za rukovanje motorkom? 
 
Velimir Paušić: Prije dva tjedna održana su predavanja. Zvali su danas da će u subotu u 
16:00 sati održati predavanje. 
  
Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
 



TOČKA 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018. 
godinu 

. 
Predlagatelj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 

2018. godinu  je  načelnik Općine. 
 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 

12. sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su načelnik Velimir Paušić i pročelnica Slovinac. 
 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
 
U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika Hrvatske 

demokratske zajednice podržala Polugodišnji izvještaj.   
 
Daljnje rasprave nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predmetni Polugodišnje izvještaj   

na glasovanje.  
Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška 

jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna 
Općine Stara Gradiška za 2018.godinu u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju 

i dogradnju Doma kulture u Staroj Gradiški  
 
Predlagatelj Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i 

dogradnju Doma kulture u Staroj Gradiški je  načelnik Općine. 
 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 

12. sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.  
 
U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika Hrvatske 

demokratske zajednice podržala Odluku. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predmetnu Odluku  na 

glasovanje.  
Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška 

jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donijelo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju Doma kulture u Staroj Gradiški u tekstu kako ju je 
predložio predlagatelj. 

 
 

TOČKA 3.  Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjene Statuta Općine Stara 
Gradiška 

 
Predlagatelj Odluke o pokretanju postupka izmjene Statuta Općine Stara Gradiška je 

Klub vijećnika HNS-a, SDP-a i HSS-a. 
 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 12. sjednicu sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je vijećnik Stjepan Margaletić.   
 
U raspravi su sudjelovali načelnik  Velimir Paušić i vijećnici Ivica Mihaljinić, Stjepan 

Margaletić 



Daljnje rasprave nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predmetnu Odluku  na 
glasovanje.  

Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da su „ZA“ donošenje Odluke 
glasovala 3 vijećnika, „PROTIV“ 6 vijećnika i „SUZDRŽAN“ 1 vijećnik te utvrđuje da Odluka o 
pokretanju postupka izmjene Statuta Općine Stara Gradiška nije donesena. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o dodjeli plakete zahvalnice  
   

Predlagatelj Odluke o dodjeli plakete zahvalnice je  načelnik Općine. 
 
Prijedlog akta  vijećnici su primili neposredno pred sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.   
 
Rasprave nije bilo,  te predsjednik Vijeća daje predmetnu Odluku  na glasovanje.  
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine 

Stara Gradiška  jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donijelo Odluku o dodjeli plakete zahvalnice 
u tekstu kako ju je predložio predlagatelj. 
 
Stojan Skopljak: Pozivam sve vijećnike na slavu 27.10.. Služba počinje u 9:00 sati. 
 
Velimir Paušić: Kandidirali smo dom u Gređanima na natječaj Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova EU. Projekt obnove doma u Novom Varošu namjeravano kandidirati na 
natječaj LAG-a. Malim poljoprivrednicima  smo poslali poziv na sastanak na kojem ćemo ih 
upoznati s natječajem za poljoprivrednike. 

 
Sjednica je zaključena u 20,20 sati. 
 

 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Štefica Slovinac              Tvrtko Beganović 
 
 


