
ZAPISNIK 

              sa 15.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 19. ožujka 2019.godine 
s početkom u 18,30 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 Matokanovići Roberta Šišić. 

 Sjednici nije  nazočna vijećnica Danijela Tonžetić te Ivan Kukić koji je opravdao izostanak. 

 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 15. sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike te ostale nazočne.  

 Utvrđuje da je sjednici nazočno 9 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

 Predsjednik Vijeća potom, za 15. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći  

Dnevni red: 

-Usvajanje Zapisnika sa 14.sjednice Općinskog vijeća od 20.12.2018.god. 

-Aktualni sat 

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

2.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini 

3. Izvješće o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2018.godini 

4. Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2018.godinu 

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2018.godini 

Dnevni  red  usvojen je jednoglasno, sa  9  glasova „ZA“.   

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 20.12. 2018. 
godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 

Primjedbi nije bilo te je Zapisnik sa 14. sjednice verificiran. 

AKTUALNI SAT 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 

Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne  te izvješćuje kako slijedi: 



-očekivali smo da će na današnjoj sjednici biti i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, no 
još uvijek čekamo suglasnost Ministarstva na izmjene, pa ćemo o ovome raspravljati, vjerovatno, na 
sljedećoj sjednici. 

-prošli tjedan održan je sastanak za sve nas načelnike i župane iz Slavonije s temom depopulacije. 
Problem je to s kojim se svi suočavamo, ali je i zaključak da sami na malo toga možemo utjecati. 

-upravo danas je godišnjica borbe s prošlogodišnjim visokim vodostajem Save  u općini Stara 
Gradiška. Koliko imam informacija, Hrvatske vode tijekom 2019. godine završit će projektiranje 
obrambenog nasipa koji ide cijelim dijelom od Donjeg do Gornjeg Varoša. Nadamo se i da na samu 
izgradnju nećemo dugo čekati. 

-LED rasvjeta: završen je Donji Varoš i Uskoci te dio Novog Varoša. Uštede na troškovima javne 
rasvjete su već vidljive čak i bez redukcije ( gori cijelu noć). Do kraja tjedna bit će gotov i troškovnik za 
Gornji Varoš, Gređane i ostatak Novog Varoša, tako da i to riješimo tijekom godine. Stara Gradiška 
kandidirala je na sredstva Ministarstva graditeljstva. 

-rekonstrukcija doma u Gornjem Varošu je pri kraju, očekujemo brzi završetak. 

-provedeni su natječaji za sanaciju cesta u Gornjem Varošu i to: pokraj doma ( preostaje još 
asfaltirati) te ceste u Protini. I taj dio smo kandidirali na MRR, ali ako ne prođe projekt ćemo sami 
financirati. 

-modernizacija ulica u Staroj Gradiški: veći dio je završen i asfaltiran, još ostaje dio gdje se grade 
zgrade. Očekujemo završetak do kraja lipnja 2019. godine 

- domu u Gređanima:  krovište je  uspješno riješeno. Sad radimo projekt za ostatak sanacije te ćemo i 
to aplicirati. 

-za dom u Novom Varošu dobili smo sredstva LAG-a, čekamo konačni ugovor, projekt sanacije je 
spreman. 

 -iznajmljen je dio u objektu svlačionice za proizvodnu djelatnost jednom poduzetniku. Obavljati će se 
grafičku djelatnost sa cca 3 zaposlena za početak. 

-vodovod – većina priključaka je dovršena. 

-kanalizacija – dan je nalog za pregled stanja i procjenu troškova ( sve što je potrebno za ishođenje 
uporabne dozvole). 

-odlagalište – danas sastanak s temom sufinanciranja jednog mobilnog reciklažnog dvorišta za više 
općina. Očekujemo da će koncem lipnja stići i kante za kom otpad ( sve ide preko Fonda za EU) 

-prema računima mažete vidjeti da je došlo do poskupljenja cijene vode. Na žalost, premali smo da 
možemo utjecati na to, a isto očekujemo i sa cijenom odvoza kom otpada. 

-održan je sastanak na nivou Brodsko-posavske Županije vezano uz izgradnju i financiranje skloništa 
za napuštene životinje. Kao i svi, moramo poštivati odredbe Zakona, tako da ćemo vidjeti u kom 
smjeru će ovo ići i s kolikim troškovima ćemo morati sudjelovati. 



-zaključen je ugovor s projektantom za projektiranje mrtvačnice u Gređanima, a započet je i projektni 
zadatak sanacije ceste odnosno prostora Trga hrvatskih branitelja koji je stvarno u lošem stanju. 

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

Roberta Šišić:  sugerirati izvođaču radova na gradnji zgrada ali i modernizaciji cesta u Staroj Gradiški 
da se sanira odnosno popravi prostor između zgrada Kralja Tomislava 9 prema Kralja P. Svačića 8 gdje 
su si napravili pristupnu cestu. 

Velimir Paušić: to je obveza izvođača. Svakako ćemo od njih to tražiti po okončanju radova. 

Roberta Šišić: što će se poduzeti vezano uz očekivane gužve na cesti prema graničnom prijelazu za 
Uskrs? Već sada su gužve i ponovno smo mi, stanovnici ovih naselja u problemu kako doći kući. Može 
li se postići kakav dogovor s policijom? 

Velimir Paušić: možemo sugerirati, već smo to i do sada radili, ali iskreno sve zavisi od toga tko radi u 
patroli. Pismeno ćemo sazvati sastanak na tu temu s predstavnicima MUP-a pa ćemo vidjeti što se 
može učiniti. Napomenuo bih da je trenutno u tijeku i sanacija dva mosta na toj cesti što dodatno 
otežava promet, tako da ćemo pozvati i njih na sastanak. 

Stjepan Margaletić: 1. Što je s postavljanjem ležećih policijaca u Uskocima?.2. Sredstva za DVD Donji 
Varoš – postoji li izvješće u što se točno troše? 3. Kanalizacija – krajnje je vrijeme da se dovrši. Da li je 
gosp. Žeruk snimio stanje i kad će biti spremni dokumenti za uporabnu dozvolu? 

Velimir Paušić: Skupština DVD Donji Varoš održana je 16.03. ove godine te je između ostalog 
podneseno i financijsko izvješće iz kojeg je vidljivo trošenje sredstava. Sva sredstva nisu utrošena, dio 
od cca 60.000 kuna ostavljen je za sanaciju hangara. Vezano uz kanalizaciju – i sam želim da se taj 
projekt već jednom dovrši. Međutim, činjenica je da je to ogroman projekt sa vrlo skupim 
održavanjem, rađen na nagovor Hrvatskih voda i sa puno nelogičnosti i problema u samom projektu. 
Gosp. Žeruk će dostaviti izvješće kad ga završi. 

Stjepan Margaletić: da li se nadate da će ove godine biti ishođena uporabna dozvola za kanalizaciju? 

Velimir Paušić: naravno.  

Ivica Nezić: kad će krenuti naplata odvoza kom otpada prema podacima sa čipa kanti? 

Velimir Paušić: planirano je u 4.mjesecu iako mislim da će to biti prolongirano. 

Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 

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

Predlagatelj  Godišnjeg 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 15.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Opširno uvodno pojašnjenje dao  je načelnik općine Velimir Paušić te pročelnica Štefica Slovinac. 



Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice 
podržala ovo Izvješće kao i prijedloge svih izvješća koji proizilaze iz Proračuna Općine. Uz nju, u 
raspravu su sudjelovali Stjepan Margaletić, Velimir Paušić i Štefica Slovinac. 

Potom je predsjednik Vijeća dao prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna općine za 
2018.godinu na glasovanje. Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrđuje da je Općinsko 
vijeće  jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojilo  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Stara 
Gradiška za 2018.godinu u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

TOČKA 2. Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.god 

 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2018.godini je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 15.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao  je načelnik općine Velimir Paušić.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijelo Izvješće o izvršenju  
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini  u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 

TOČKA 3. Izvješće o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne  
  infrastrukture u 2018.godini 
 
 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju  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 15.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijelo Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 2018.godini  u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 

TOČKA  4. Izvješća o izvršenju  Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2018.godinu 

 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju  Programa javnih potreba u kulturi i sportu  za 2018.godinu 
je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 15.sjednicu 
Općinskog vijeća. 



Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.  

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijelo Izvješće o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi i sportu za  2018.godinu  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

TOČKA 5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2018.godini 

Predlagatelj  Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2018.godini je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 15.sjednicu 
Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić a potom i pročelnica Slovinac. 

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojilo Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom u 2018.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  

 Sjednica je zaključena u 19,50 sati. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Željka Zečević       Tvrtko Beganović 

 


