
Z A P I S N I K 

 

Sa 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 03.prosinca 2019.godine 

s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 

 

Sjednici su nazočni: Tvrtko Beganović, Zlatinka Barišić, Mihajlo Matokanović, Ivica Nezić, Mato 

Čović, Stjepan Margaletić, Stojan Skopljak, Ivan Kukić, Roberta Šišić i Ivica Mihaljinić. 

 

Sjednici nije nazočni vijećnica Danijela Tonžetić. 

 

Ostali nazočni: Velimir Paušić –načelnik Općine, Damir Figurić –zamjenik načelnika, Štefica 

Slovinac –pročelnica Jed.upravnog odjela Općine i Mato Višić –Radio Bljesak. 

 

Zapisničar: Željka Zečević. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 18.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 

vijećnike i ostale nazočne. 

Utvrđuje da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad 

i odlučivanje. 

 

Predsjednik Vijeća, potom, za 18.sjednicu predlaže sljedeći 

 

Dnevni red: 

 -Usvajanje Zapisnika sa 17.sjednice Općinskog vijeća održane 18.09.2019.godine 

 -Aktualni sat 

1. a) Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2020.godinu i projekcija za 2021. i  

                2022.godinu 

     b) Prijedlog Odluke izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2020.godinu 

2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.godini 

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.godini 

4. Prijedlog Programa socijalne skrbi u 2020.godini 

5. Prijedlog Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2020.godini 

6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih  

  zgrada u 2020.godini 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog  

 zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2020.godini 

8. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na  

 području Općine Stara Gradiška u 2020.godini 

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  

 zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2020.godini 

10. A)Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2019.godini 

        B) Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020.godini 

 

Ujedno, predsjednik predlaže i dopunu Dnevnog reda točkom: 



11. Prijedlog Odluke o sufinancirnaju izgradnje priprema za kućne priključke na sustav  

 javne odvodnje 

      

Ovako dopunjeni dnevni red usvojen je jednoglasno, sa 10  glasova „ZA“. 

 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 17.sjednice Općinskog vijeća, održane 

18.09.2019.godine. Primjedbi na Zapisnik nije bilo te je isti jednoglasno verificiran. 

 

AKTUALNI SAT: 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku Općine da izvjesti o aktualnostima. 

 

Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne te izvješćuje kako slijedi: 

-nastavno na vijećnički upit s prošle sjednice a vezano za nedostupnost drvima za mještane 

Uskoka i Gornjeg Varoša obavljen je razgovor sa Hrvatskim šumama.  Dobili smo informaciju 

da će u 2020.godini jedan revir biti predviđen za lokalno stanovništvo. 

-dobili smo uporabnu dozvolu za obavljenu rekonstrukciju cesta u Satroj Gradiški. Time su 

stečeni uvjeti da možemo uputiti završni zahtjev za preostalih 50% financijskih sredstava EU. 

Napominjem da će račun izvođaču radova biti plaćen našim sredstvima, jer novac EU možemo 

očekivati tek sljedeće godine. 

-od radova koji si su u tijeku ili tek kreću izdvajam: 

Sljedeći tjedan očekujemo početak radova na izgradnji javne rasvjete od Stare Gradiške prema 

Donjem Varošu s dijelom prema Obali slavonskih graničara. Radove će izvoditi Obrt 

Orioelektro iz Oriovca čija je ponuda odabrana. 

Domovi u Novom varošu i Gređanima su završeni. Preostaje još nabavka osnovne opreme ( 

peći, stolovi). Ujedno, za projekt obnove doma u Gređanima od Ministarstva regionalnog 

razvoja osigurali smo sufinanciranje od 100.000 kuna. 

Za dom u Novom Varošu sredstva smo trebali povući preko LAG-a. Međutim, zbog njihove 

greške, prijava nam je odbijena, tako da smo obnovu doma platili vlasititm sredstvima. U planu 

je kandidirati projekt na novi natječaj 2020.godine. 

Radovi na izgradnji priključaka kanalizacije u Donjem Varošu pri kraju su za ovu godinu. 

Nastavak sljedi u 2020. i 2021., također uz sufinanciranje Hrvatskih voda. Naišli smo na 

probleme, prvenstveno jer se krenulo s radovima na svakoj čkbr., bez obzira živi li tu netko ili 

ne. Sad je to riješeno te će sljedeće godine, s nastavkom radova, prioritet biti izrada priključaka 

za ljude koji ovdje žive, a ostali naknadno. 

-prema informacijama koje smo dobili od SDUOSZ ponovno je raspisan natječaj za dovršetak 

novoizgrađenih zgrada na Cvjetnom trgu, s aukupno 17 stanova. 

-koristim priliku upoznati vas s činjenicom da smo do sada već imali dva upita vezano uz 

zemljište u Novom Varošu a koje postaje jako interesantno za investitore. Naime, izgradnja 

brze ceste prema Bosni stavlja ovo zemljište u fokus za investitore koji planiraju određene 

sadržaje uz tu dionicu. Vremena još imamo, ali čisto na znanje. 

 

Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 

sat. 



Roberta Šišić: sadnju novog drveća u Staroj Gradiški pohvaljujem. 

 

Stjepan Margaletić: na početku opaska: žalosna je činjenica malog odaziva vijećnika na 

obilježavanje Dana Općine. 

Pitanja: izuzetno mi je drago da je napokon krenulo priključivanje na kanalizaciju. U kakvom je 

stanju prečistač? 

Javna rasvjeta kod vikendica ( Obala slavonskih graničara)? 

Stambene zgrade na Cvjetnom trgu-  voditi računa da se stanovi dodjeljuju našim ljudima. 

Velimir Paušić: gosp. Žeruk zajedno s tvrtkom Tehnix obavili su pregled prečistača i isti je u 

potpunosti funkcionalan. Preostaje nabaviti dio fine rešetke ( postupak nabave u tijeku), ali i 

bez njega može se pustiti u rad. Što se tiče javne rasvjete, napominjem da dio koji će se graditi 

obuhvaća dionicu od Stare Gradiške do Donjeg Varoša, konkretno do mosta te dio uz spomen 

groblje do odvojka pokraj vikendica. Sama javna rasvjeta ispred vikendica kao i ostatak Stare 

Gradiške riješit će se zamjenom LED rasvjete, uz preosstale radove u Gređanima i Pivarama. 

Što se tiče stanova, osobno bi mi bilo drago da nam se doseli bar nekoliko novih obitelji, jer 

smo demografski u vrlo lošem stanju, pa nam puno ne pomaže samo preseljenje iz sela u Staru 

Gradišku. Ali, to sve ovisi o Središnjem državnom uredu koji raspolaže stanovima. 

 

Ivica Mihaljinić: konkretan postupak vezano uz 11.točku dnevnog reda, dakle tko radi 

priključke: sami ljudi ili? 

Velimir Paušić: princip isti kao i kod vodovoda. Možemo detaljno pojasniti kad bude rasprava 

o toj točki. 

 

Roberta Šišić:  želim izvjestiti vijećnike da se stanarima u Staroj Gradiški donose na potpis 

ugovori za stan s retroaktivno obračunatom stanarinom u iznosu i po 20.000 kuna, dijelom se 

nudi otpis, ali i dalje ostaju značajni iznosi za plaćanje. Napominjem da mi uopće nismo 

dobivali uplatnice a sad nas se neuplatom duga ograničava u zaključenju novih ugovora. 

Velimir Paušić: poznata nam je ta činjenica. Razgovor sa SDUOSZ na tu temu smo obavili. Vrlo 

je nezgodno davati bilo kakve savjete po tom pitanu, dakle, ostaviti stanarima na volju i 

osobnu odluku jer ima svakakvih slučajeva. 

 

Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sati. 

 

TOČKA 1. a) Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2020.godinu i projekcije za 

  2021. i 2022.godinu 

 

Predlagatelj Proračuna Općine Stara Gradiška za 2020.godinu i projekcija za 2021. i 

2022.godinu je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Opširno uvodno pojašnjenje točke daje načelnik Velimir Paušić, s posebnim osvrtom na 

projekte koji će se provoditi u narednoj godini. 

Potom pojašnjenje daje i pročelnica Štefica Slovinac. 

 



Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika HDZ-a podržala prijedlog 

Proračuna kao i sve Programe koji iz istog proizilaze, Mihajlo Matokanović, Stjepan Margaletić 

i Velimir Paušić. 

 

Po okončanju rasprave, predsjednik daje prijedlog Proračuna na glasovanje. Po obavljenom 

glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ usvojili Proračun Općine 

Stara Gradiška za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022.godinu, u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

 b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2020.godinu 

 

Predlagatelj Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2020.godinu je načelnik 

Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo te su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  (Stjepan Margaletić nije 

nazočan pri glasovanju) donijeli Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 

2020.godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

Predsjednik vijeća u 19,07 sati daje stanku od 10 minuta. 

Vijeće nastavlja s radom u 19.17 sati. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.godini 

 

Predlagatelj Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2020.godini je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: Roberta Šišić, Velimir Paušić i Tvrtko Beganović. 

Po završetku rasprave, predjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. Po 

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“  donijeli 

Program održavanja komunalne infrastrukture u  2020.godini, u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

TOČKA 3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.godini 



 

Predlagatelj Programa građenja  komunalne infrastrukture u  2020.godini je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodna pojašnjenja točke daju pročelnica Štefica Slovinac te načelnik Paušić. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. 

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“  donijeli 

Program građenja komunalne infrastrukture u  2020.godini, u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

TOČKA 4. Prijedlog Programa socijalne skrbi  u 2020.godini 

 

Predlagatelj Programa socijalne skrbi  u  2020.godini je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodna pojašnjenja točke dae  pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali Mihajlo Matokanović i Štefica Slovinac. 

 

Po okončanju rasprave, predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. 

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“  donijeli 

Program socijalne skrbi  u  2020.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.godini 

 

Predlagatelj Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  u  2020.godini je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodna pojašnjenja točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. 

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“  donijeli 

Program utroška sredstava šunskog doprinosa  u  2020.godini, u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

TOČKA 6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 

  izgrađenih zgrada u 2020.godini 

 



Predlagatelj Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 

zgrada   u  2020.godini je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodna pojašnjenja točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. 

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“  donijeli 

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada   u  

2020.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

  privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2020. 

 

Predlagatelj Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države   u  2020.godini je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodna pojašnjenja točke daje pročelnica Štefica Slovinac te načelnik Paušić. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. 

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“  donijeli 

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2020.godini, u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

TOČKA 8. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom 

  vlasništvu u 2020.godini 

 

Predlagatelj Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu    u  

2020.godini je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodna pojašnjenja točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. 



Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“  donijeli 

Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu u  2020.godini, u 

tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  

  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2020.godini 

 

Predlagatelj Odluke o raspoređivanju sredtsva za financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška  u  2020.godini je načelnik Opine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 18.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodna pojašnjenja točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog Programa na glasovanje. 

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“  donijeli 

Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2020.godini, u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

TOČKA 10. A) Analiza stanja sustava civlne zaštite u 2019.godini 

  B) Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020.godini 

 

Predlagatelj akata je načelnik Općine Stara Gradiška. 

Prijedloge akata uz obrazloženje vijećnici su primili uz materijale za 18.sjednicu. 

 

Uvodno pojašnjenje daje načelnik Velimir Paušić. 

 

Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ usvojili Analizu stanja sustava civilne 

zaštite u 2019.godini te donijeli Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020.godini, u tekstu kako 

ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje priprema za kućne priključke na  

  sustav javne odvodnje 

 

Predlagatelj predmetne Odluke je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su dobili prije sjednice, dodatno pojašnjenje dao je načelnik velimir 

Paušić. 

 

Rasprave nije bilo te su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijeli Odluku o 

sufinanciranju izgradnje priprema za kućne priključke  na sustav javne odvodnje, u tekstu kako 

ga je predložio predlagatelj. 

 



Nakon što je iscrpljen Dnevni red, vijećnicima se obratio načelnik Paušić i upoznao ih da će 

sljedeća sjednica Općinskog vijeća biti zakazana za 19.12.2019. godine, nakon koje će se 

održati i božićni domjenak. 

 

 

Predsjednik Vijeća zaključuje ovu sjednicu u 19,50 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OPĆ.VIJEĆA: 

 

Željka Zečević       Tvrtko Beganović 
 


