
ZAPISNIK 
 

              sa 16.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 13.lipnja 2019.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, Mihajlo Matokanović,  Roberta Šišić i Danijela Tonžetić. 
 
 Sjednici nije  nazočan  vijećnik  Ivan Kukić koji je opravdao izostanak. 
 
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika,  
gosp. Ivan Nožina –tvrtka IN KONZALTING DOO Slavonski Brod  i  Mato Višić, novinar Radio Bljeska 
Okučani.    
 
            Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 
         Predsjednik Općinskog vijeća otvara 16.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 16. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći  
 

Dnevni red: 
-Usvajanje Zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća od 19.03.2019.god. 
-Aktualni sat 

1. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stara Gradiška 
2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara  
     Gradiška 
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.godinu 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu i projekcija  
     za 2020. I 2021.godinu 
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini 
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.godini 
7. Prijedlog izmjena Programa socijalne skrbi u 2019.godini 
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  
    2019.godini 
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
      privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2019.godii 
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stara Gradiška za  
       redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019.godini 
11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
12. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s  
       napuštenim i izgubljenim životinjama 
13. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora 
14. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja 
           poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
      b) Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
          vlasništvu Republike Hrvatske 
15 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
       službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog pogona 
16. Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva 



 
Predsjednik Vijeća ujedno predlaže da se zbog opširnosti dnevnog reda točka 1. Procjena rizika odradi 
prije Aktualnog sata, što je jednoglasno prihvaćeno. 
Dnevni  red  s predmetnom izmjenom usvojen je jednoglasno, sa 10  glasova „ZA“.   
 
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 19.03. 
2019.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Primjedbi nije bilo te je Zapisnik sa 15.sjednice verificiran. 
 
TOČKA 1. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stara Gradiška 
 
Predlagatelj procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stara Gradiška  je  načelnik Općine. 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić te pozvao gosp. Nožinu, predstavnika 
tvrtke IN KONZALTING DOO koja je Procjenu izradila da vijećnike upozna sa sadržajem iste. 
Po završetku izlaganja predsjednik Vijeća zahvalio se gosp. Nožini te otvorio raspravu. 
Budući se za istu nitko nije javio, predsjednik vijeća daje Procjenu na glasovanje.  

  
Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom SUZDRŽAN“ donijelo Procjenu rizika od velikih nesreća za područje 
Općine Stara Gradiška,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
Gosp. Ivan Nožina napustio je sjednicu u 19,19 sati. 
 

- AKTUALNI SAT 
 
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne  te podsjeća da je vijećnicima priređen pismeni odgovor 
ŽUC-a u svezi usporivača prometa u Uskocima, koji je Općina zaprimila. 
Potom izvješćuje kako slijedi: 
-u ponedjeljak je obavljen tretman komaraca, dok je larvicidni tretman obavljen još ranije. Svjesni 
smo da je učinak upitan, da bi zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika ove godine trebalo puno 
više tretmana, ali imamo na umu i da je cijena jednog tretmana cca 30.000 kn. Ove godine očekuje 
nas još i jedan jesenski tretman deratizacije, mada zakon nalaže 2 godišnja tretmana. Očito o visini 
troška nitko ne razmišlja. 
-ovaj tjedan započela je provedba programa javnih radova – komunalni programa, sa uposlenih 5 
osoba 
-odobren nam je još jedan program javnog rada – zaštita od divljači sa 1 zaposlenim na 6 mjeseci, a 
namjera nam je istim riješiti problem održavanja el.pastira u ovoj godini. Naime, kako je Zakon 
propisao, električnog pastira moraju održavati sami poljoprivrednici. Nastavno na to, održali smo 
sastanak s njima, upoznali ih s ovom obvezom i s planovima nakon isteka ovog javnog rada. 
-prošli smo na javnom natječaju EU – WIFI for Europe. Plan nam je realizirati isti besplatnim 
pristupnim točkama u Novom, Donjem i Gornjem varošu te Staroj Gradiški. 
-Led rasvjeta – započeli su radovi u Novom Varošu pa potom ide Gornji Varoš i Gređani. Za ovaj 
projekt imamo zaključen ugovor s MRR na iznos od 156.000 kuna. 
-radovi po zaključenom Ugovoru za cestu u Protini kreću ubrzo 
-modernizacija ulica u Staroj Gradiški, radovi su gotovo u potpunosti završeni i stekli su se uvjeti za 
dovršetak projekta 
-osigurano je sufinanciranje MRR za obnovu ceste u Gornjem Varošu 



-za 19.06.2019.godine zakazan je sastanak vezano za početak radova izgradnje priključaka na 
kanalizaciju. Kao što sam već ranije rekao. Osigurali smo sredstva za priključke od Hrvatskih voda te 
ćemo početkom 7.mjeseca započeti sa izgradnjom privih i to u Donjem Varošu. 
-jučer je donesena odluka o početku radova na izgradnji novog mosta na rijeci Savi. Ovo samo 
napominjem budući smo mi već u nekoliko navrata postavljali pitanje pristupnih cesta do gradilišta 
kao i uskratili dopuštenje za  korištenje ceste kroz Uskoke za tu namjenu. 
-i sami vidite da radovi popravka mostova na državnoj cesti D5 i dalje traju što znači da ćemo i dalje 
imati gužve i problem na toj cesti. 
 
Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te otvara Aktualni sat za pitanja vijećnika. 
 
Danijela  Tonžetić:  Na javni natječaj –poziv za projekte udruga iz domovinskog rata još u ožujku ove 
godine podnijeli smo prijavu. Do danas nismo primili nikakav odgovor.  U predloženom rebalansu 
stoji iznos od 10.000 kuna za obilježavanje obljetnica, tko će dobiti ta sredstva? 
Velimir Paušić: uskoro ćete dobiti pismeni odgovor vezano uz Vašu prijavu. 
Danijela Tonžetić:  vezano uz objekt svlačionica, imamo informaciju da tu spavaju neki radnici. Dakle, 
tko spava, tko koristi isti objekt, na temelju čega, da li se to i koliko naplaćuje? 
Velimir Paušić: predmetni objekt koji je vlasništvu Općine temeljem Ugovora o zakupu trenutno 
koriste dvije tvrtke i to: Varzić Gradnja doo i Roller Tehnic. 
Danijela Tonžetić:budući se stalno provlači pitanje legitimnosti UDVDR Ogranak Stara Gradiška za sve 
vijećnike za podjelu imam priređen dokaz o legalnosti i urednoj registraciji iste. 
 
Roberta Šišić: samo kratak osvrt da su naši dopisi i nastojanja vezano uz regulaciju prometa na cesti 
prema Staroj Gradiški ipak dali rezultata. Naime, za Uskrsne blagdane mislim da je regulacija puno 
bolje funkcionirala. 
 
Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje Aktualni sat. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 
 
Predlagatelj Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška  je  
načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić  uz napomenu da je osnovni razlog 
donošenja iste zakonski okvir temeljem temeljem kojeg će se komunalna djelatnost dosadašnjeg 
komunalnog pogona nadalje obavljati u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela. 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Stara Gradiška ,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.godinu 
 
Predlagatelj Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.godinu   je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  



 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: Roberta Šišić koja je u ime kluba vijećnika HDZ-a podržala Odluku te Stjepan 
Margaletić i Velimir Paušić. 
Potom je predsjednik Vijeća zaključio raspravu i dao prijedlog predmetne Odluke na glasovanje, Po 
obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  sa 
8 glasova „ZA“  i 2 glasa SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o raspodjeli rezultata za 2018.godinu ,  u  tekstu 
kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2019.godinu 
 
Predlagatelj Izmjena i dopuna proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu   je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Opširno uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić, posebno se osvrćući na nove 
stavke u Proračunu kao i na razloge promjene nekih dosadanjih. 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: Roberta Šišić koja je u ime kluba vijećnika HDZ-a podržala predloženi 
Rebalans kao i sve programe koji iz istog proizilaze  te Stjepan Margaletić i Velimir Paušić. 
Potom je predsjednik Vijeća zaključio raspravu i dao prijedlog rebalansa proračuna  na glasovanje.  
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška 
za 2019.godinu i projekcija za 2020. i 2021.godinu ,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 
 
Predlagatelj izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini je  
načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2019.godini ,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja  komunalne infrastrukture u 2019. 
 
Predlagatelj izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.godini je  
načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 



Rasprave nije bilo. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Izmjene i dopune Programa građenja  komunalne 
infrastrukture u 2019.godini ,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 7. Prijedlog izmjena Programa socijalne skrbi  u 2019.godini 
 
Predlagatelj izmjena Programa socijalne skrbi  u 2019.godini je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Izmjene Programa socijalne skrbi u 2019.godini ,  u  
tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. 
 
Predlagatelj izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.godini je  
načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Izmjene i dopune Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2019.godini ,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje,  
  zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. 
 
Predlagatelj izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države  u 2019.godini je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Izmjene i dopune Programa utroška sredstava 



ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države  u 
2019.godini ,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
U 20.10 sati predsjednik Vijeća daje 10.-minutnu stanku. Sjednica nastavlja s radom u 20,20 sati. 
 
TOČKA 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stara Gradiška 
  za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019.godini 
 
Predlagatelj Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Stara Gradiška za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  u 2019.godini je  načelnik 
Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna 
Općine Stara Gradiška za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019.godini ,  u  tekstu 
kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
 
Predlagatelj Odluke o  komunalnom redu  je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Opširno uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali Velimir Paušić i Roberta Šišić koja je istu podržala u ime kluba vijećnika HDZ. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o komunalnom redu,   u  tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 12. Prijedlog Odluke uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 
  s napuštenim i izgubljenim životinjama 
 
Predlagatelj Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama   je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi je sudjelovala  Roberta Šišić koja je istu podržala u ime kluba vijećnika HDZ-a. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 



 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,   u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 13. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora 
 
Predlagatelj Odluke o zakupu poslovnog prostora   je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali:  Velimir Paušić, Stjepan Margaletić  i Roberta Šišić koja je istu podržala u 
ime kluba vijećnika HDZ. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 8 glasova „ZA“  i 2 glasa  SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o zakupu poslovnog prostora,   u  tekstu kako 
ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 14. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa  
       raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 
  b) Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim  
                                  zemljištem u vlasništvu RH 
 
 
Predlagatelj predmetnih Odluka vezanih uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Općine je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akata uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju kako slijedi: 
Po obavljenom  glasovanju TOČKA 14.A) predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine 
Stara Gradiška  sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o  stavljanju van snage 
Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske,   u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
Po obavljenom  glasovanju TOČKA 14.A) – zaprimljeni prigovori na prijedlog Programa raspolaganja, 
predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  sa 9 glasova „ZA“  i 1 
glasom „SUZDRŽAN“ prihvatilo prigovore na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske.  
Po obavljenom  glasovanju TOČKA 14.b) predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine 
Stara Gradiška  sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o donošenju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,   u  tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun  
                             plaće službenika i namještenika JUO i Komunalnog pogona 
 



Predlagatelj Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog pogona   je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Opširno uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić, napominjući da je predmetne 
izmjene potrebno donijeti radi uključivanja plaće komunalnog redara.  

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi je sudjelovao Stjepan Margaletić. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i 
Komunalnog pogona,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 16. Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva 
 
Predlagatelj Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva   je  načelnik Općine. 

 
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 16.sjednicu 
Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić uz napomenu da se zajednička služba 
osniva s Općinama Gornji Bogićevci, Okučani i Dragalić.   

 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su  sudjelovali:  Stjepan Margaletić, Roberta Šišić i Velimir Paušić. 
Predsjednik Vijeća daje  prijedlog na glasovanje. 
 Po obavljenom  glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  
sa 9 glasova „ZA“  i 1 glasom  SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o osnivanju zajedničke službe komunalnog 
redarstva,  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 
Sjednica je zaključena u 21,00 sat. 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Željka Zečević        Tvrtko Beganović 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


