
Z A P I S N I K 

 

Sa 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 19.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, Roberta Šišić i Ivica Mihaljinić. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:  Danijela Tonžetić i Ivan Kukić. 

 

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 19.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 

vijećnike i ostale nazočne. 

Utvrđuje da je na sjednici nazočno 9 vijećnika, odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad 

i odlučivanje. 

 

Predsjednik Vijeća, potom, za 19.sjednicu predlaže sljedeći 

 

Dnevni red: 

 -Usvajanje Zapisnika sa 18.sjednice Općinskog vijeća održane 03.12.2019.godine 

 -Aktualni sat 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.godinu 

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu i  

projekcija za 2020. i 2021.godinu 

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g 

4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.god 

5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi u 2019.godini 

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2019.god 

7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje 

nezakonito izgrađenih zgrada u 2019.godini 

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa 

i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2019.godini 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području općine 

Stara Gradiška 

10. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području 

Općine Stara Gradiška 

11. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 

      

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



Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 18.sjednice Općinskog vijeća, održane 

03.12.2019.godine. Primjedbi na Zapisnik nije bilo te je isti jednoglasno verificiran. 

 

AKTUALNI SAT: 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku Općine da izvijesti o aktualnostima. 

 

Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne te izvješćuje kako slijedi: 

-ovih dana stigla nam je Odluka o odobravanju projekta rekonstrukcije doma kulture 

vrijednosti oko 4.5 mil.kuna.  Rok realizacije je 9 mjeseci. 

-sa Hrvatskim vodama dogovorena  izgradnja šetnice u sklopu rekonstrukcije obrambenog 

nasipa. Isto se odnosi na dio sadašnjeg makadamskog puta  uz rijeku Savu ( vikendice – prema 

Uskocima). 

-izgradnja mosta na Savi – u razgovorima koje smo do sad imali upozorili smo na potrebu 

izgradnje pristupnog puta gradilištu mosta, s tim da smo posebno naglasili da se za teške terete 

ne može koristiti cesta kroz Uskoke. 

-javna rasvjeta – kao što vidite, izgradnja dijela javne rasvjete od Stare Gradiške prema Donjem 

Varošu ide dosta brzo tako da očekujemo skori završetak, dakle prije rokova. 

-sanirana je velika divlja deponija kod pročistača u Donjem Varošu, uklonjeno je oko 40 t 

smeća. Razmišljamo o preventivnom postavljanju kamera radi nadzora. 

-asfaltiran je parking kod svlačionica. 

 

Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelnika te poziva vijećnike da se svojim pitanjima uključe u 

aktualni sat. 

 

Roberta Šišić: više informacija o radu komunalnog redara? 

Velimir Paušić: za sada se uhodava polako. Na terenu je gotovo svakodnevno, i kod nas i u 

susjednim općinama. Ima poziva i posla, koji moramo svi priznati, uopće nije lak. 

 

Drugih pitanja nije bilo te predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat. 

 

TOČKA 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za  

2018.godinu 

 

Predlagatelj Odluke o  izmjenama  i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.godinu 

je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodna pojašnjenje točke daju  načelnik Velimir Paušić i  pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

U raspravi je  sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika HDZ-a podržala prijedlog 

ovo Odluke.   



Po okončanju rasprave, predsjednik Vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. Po obavljenom 

glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli Odluku o izmjenama 

i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.godinu, u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

TOČKA 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za  

2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu i projekcija 

za 2020. i 2021.godinu je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Uvodna pojašnjenje točke daju  načelnik Velimir Paušić i  pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

U raspravi je  sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika HDZ-a podržala prijedlog 

Rebalansa Proračuna kao i sve Programe koji iz istog proizilaze.  

Po okončanju rasprave, predsjednik Vijeća daje prijedlog Rebalansa Proračuna na glasovanje. 

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojili II. 

Izmjena i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 

2021.godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 3. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u 2019.godini 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u  

2019.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  usvojili II. 

Izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2019.godini, u tekstu 

kako ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 4. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa građenja  komunalne infrastrukture  

u 2019.godini 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa građenja  komunalne infrastrukture u  2019.godini 

je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 



Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  usvojili II. 

Izmjene i dopune  Programa građenja  komunalne infrastrukture u  2019.godini, u tekstu kako 

ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 5. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi u 2019.godini 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi  u  2019.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  usvojili II. 

Izmjene i dopune  Programa socijalne skrbi  u  2019.godini, u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

TOČKA 6. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

 u 2019.godini 

 

Predlagatelj II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  

2019.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  usvojili II. 

Izmjene i dopune  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  2019.godini, u tekstu 

kako ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 7. Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za  

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2019.godini 

 

Predlagatelj I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje 

nezakonito izgrađenih zgrada  u  2019.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 



 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  usvojili I. 

Izmjene i dopune  Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 

zgrada  u  2019.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 8. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od  

prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

države u 2019.godini 

 

Predlagatelj II. 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 obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  usvojili II. 

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. 

 

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne 

  usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada 

  na području Općine Stara Gradiška 

 

Predlagatelj  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja komunalnog miješanog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Stara 

Gradiška  je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daju pročelnica Štefica Slovinac i načelnik Velimir Paušić. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Rasprave nije bilo  te  predsjednik Vijeća daje prijedlog predmetne odluke  na glasovanje. Po 

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  donijeli Odluku 

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog 

miješanog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Stara Gradiška  , u tekstu kako 

ga je predložio predlagatelj. 

 

 



TOČKA 10. 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 obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje pročelnica Štefica Slovinac.  

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Rasprave nije bilo  te  predsjednik Vijeća daje prijedlog predmetne odluke  na glasovanje. Po 

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  donijeli Odluku 

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi  na području Općine Stara Gradiška  , u 

tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 11. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 

 

Predlagatelj  Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta je načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz obrazloženje vijećnici su primili u materijalima za 19.sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Uvodno pojašnjenje točke daje načelnik Velimir Paušić. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Rasprave nije bilo  te  predsjednik Vijeća daje prijedlog predmetne odluke  na glasovanje. Po 

obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“  donijeli Odluku 

o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta , u tekstu kako ga je predložio 

predlagatelj. 

 

Nakon što je dnevni red sjednice iscrpljen, vijećnicima su se čestitkama za predstojeće božićne 

i novogodišnje blagdane obratili: predsjednik Vijeća Tvrtko Beganović, načelnik Općine Velimir 

Paušić, zamjenik načelnika Damir Figurić u ime HDZ-a Stara Gradiška, vijećnik Ivica Mihaljinić 

u ime HSS-a te Stojan Skopljak u ime SDSS-a. Gospodin Skopljak ujedno je pozvao vijećnike na 

obilježavanje Badnjaka u Gređanima, 06.siječnja 2020.godine. 

 

Sjednica je zaključena u 18,50 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

 

Željka Zečević        Tvrtko Beganović 

 

 

 
 


