
ZAPISNIK 
 

 sa 21.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 16.ožujka 2016.godine s 
početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Miroslav Dević, Nikola Smočilac, Tvrtko Beganović, 
Roberta Šišić, Ivica Nezić, Mihajlo Matokanović.    
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici:  Krešo Nezić, Ivan Matokanović, Nikola Trapić, Josip Jokić  i 
Josip Kikić.  
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika, 
Štefica Slovinac – pročelnica i  novinar Radio Bljeska Okučani Mato Višić. 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 21.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika općine, zamjenika načelnika,  zaposlenike Općine i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 7 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 20.sjednice Općinskog vijeća održane 17.12. 
2015.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 20.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 21. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 20.sjednice Općinskog vijeća od 17.12.2015.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 
2015.godinu  

2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  
u 2015.godini 

3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
infrastrukture  u 2015.godini 

                             4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za  
       2015.godinu 
5. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2015.godinu 

                             6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2015.godini 
  7. a) Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stara Gradiška u 2015. 
      b) Prijedlog Smjernica  za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
   području Općine Stara Gradiška u 2016.godini 
  8. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i  
       raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
      na području Brodsko-posavske Županije – dio koji se odnosi na Općinu Stara  
      Gradiška 
  9. Prijedlog Odluke o uklanjanju građevine 
 
 Dnevni red  usvojen je sa jednoglasno, odnosno sa 7 glasova „ZA“.  
 
AKTUALNI SAT 
 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 



 Velimir Paušić pozdravlja nazočne i izvješćuje kako slijedi: 
 -još uvijek nema raspisanih natječaja od strane države tako da za sada ne možemo aplicirati 
svojim projektima. Nadamo se da će se nešto pokrenuti. 
 -održano je javno izlaganje izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Stara Gradiška, tako da 
ćemo ovu točku imati na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. Hrvatske ceste su nas obavijestile o 
planiranoj rekonstrukciji ceste od početka Uskoka do početka Gornjeg Varoša, za što je natječaj već 
objavljen. Predložili smo da se rekonstrukcija proširi i na dio od D5 do početka Uskoka (ulaz u Staru 
Gradišku). 
 -javni radovi: od strane HZZ prihvaćen je program pomoći u kući, ide od 01.04.2016.godine sa 
5 zaposlenica, trajanje: 6 mjeseci. 
 -početkom veljače Udruga zatočenika srpskih konc.logora podružnica Sisak obilježila je 
spomen na logor Stara Gradiška. Svečanosti je nazočilo njih oko 400, a najavili su se i na protokol 
Žalosnog četvrtka. 
 -na raspisani natječaj Brodsko-posavske Županije za dodjelu javnih priznanja uputili smo 
prijedlog da se nagradi Mario Pejaković, vrstan ribolovac i sportaš. Obavješteni smo da je priznanje 
dobilo te će mu isto biti svečano uručeno 15.04.2016.godine. 
 -kako vidite, zgrada granične policije napreduje, očekuje se završetak početkom lipnja. 
Usporedo, i radovi na kogeneraciji idu dobro, te ćemo ove godine doista imati nove objekte kojima se 
možemo ponositi. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 
 Nikola Smočilac: čišćenje kanala Dubovac u Gređanima? 
 Velimir Paušić: poslat ćemo upit Hrvatskim vodama. 
 
 Tvrtko Beganović: budući se radi rekonstrukcija ceste kroz Uskoke, postoji li mogućnost 
proširenja ceste do samog ulaza u Uskoke (do stare škole)? 
 Velimir Paušić: mislim da bi to bio dugotrajni postupak i sve skupa upitno zbog nasipa. 
 
 Daljnjih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2015.godinu 

 
 Predlagatelj  godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015.godinu 
je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Općine Velimir Paušić. 
 
U raspravi je  sudjelovala  Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika HDZ-a podržala 

predmetno izvješće te sva Izvješća o izvršenjima Programa koja proizilaze iz Proračuna Općine za 
2015.godinu.  

 
 Po okončanju rasprave, pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je 
jednoglasno ,  sa 7 glasova „ZA“  donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara 
Gradiška za 2015.godinu u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture u 2015.godini 
 
 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  
2015.godini je  načelnik Općine. 



Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
Rasprave nije bilo.  
 

 Pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 7 glasova 
„ZA“ prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini  u 
tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 
  2015.godini 
 
 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture u  2015.godini je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
Rasprave nije bilo.  
 

 Pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 7 glasova 
„ZA“ prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 
2015.godini  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2015.godinu 
 
 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu  za  2015.godinu 
je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac i 

načelnik općine Velimir Paušić.  
 
Rasprave nije bilo.  
 

 Pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 7 glasova 
„ZA“ prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2015.godinu  u 
tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 5. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2015.godinu 
 
 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi za   2015.godinu je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
Rasprave nije bilo.  
 

 Pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 7 glasova 
„ZA“ prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za  2015.godinu  u tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2015.godini 
 



 Predlagatelj  Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  u  2015.godini je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te 

načelnik Velimir Paušić.  
 
U raspravi su sudjelovali Mihajlo Matokanović i Velimir Paušić.  
 

 Daljnje rasprave nije bilo te se pristupilo  glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je 
jednoglasno,  sa 7 glasova „ZA“ prihvatilo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 
2015.godini  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 7. A) Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine u 2015.god. 
  B) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
        području Općine u 2016.godini 
 
 
 Predlagatelj  Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine u 2015.godini te 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2016.godini  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je  načelnik Velimir Paušić.  
 
U raspravi su sudjelovali Roberta Šišić  i Velimir Paušić.  
 

 Daljnje rasprave nije bilo te se pristupilo  glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je 
jednoglasno,  sa 7 glasova „ZA“ prihvatilo Analizu sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Stara Gradiška  u 2015.godini  te donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Stara Gradiška u 2016.godini, u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 8. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 
  i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
  na području Brodsko-posavske Županije – dio koji se odnosi na Općinu St.Gradiška 
 
 
 Predlagatelj  Zaključka o prihvaćanju Izvješća  Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti upravljanja raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave na području Brodsko-posavske Županije – dio koji se odnosi na Općinu Stara Gradiška 
je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
Rasprave nije bilo.  
 

 Pristupilo  se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 7 glasova 
„ZA“ prihvatilo Izvješće o Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 
Brodsko-posavske Županije,  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 
 
 



TOČKA 9. Prijedlog Odluke o uklanjanju građevine 
 
 Predlagatelj  Odluke o uklanjanju građevine (bivša zatvorska bolnica)  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Općine Velimir Paušić.  
 
Rasprave nije bilo.  
 

 Pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 7 glasova 
„ZA“ donijelo Odluku o uklanjanju građevine  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 
 Sjednica je zaključena u 19,45 sati. 
 
 
 ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
              Željka Zečević        Zvonko Pejaković  
 
 
 
 
 
 

 


