
ZAPISNIK 
 

 sa 22.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 15.lipnja 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, Josip Jokić i Ivan Matokanović.    
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici:  Krešo Nezić, Nikola Trapić  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 22.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika općine, zamjenika načelnika,  zaposlenike Općine i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 9 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 22. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 21.sjednice Općinskog vijeća od 16.03.2016.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 
Stara Gradiška za razdoblje 2016. – 2020.godina  

2. Prijedlog Odluke o određivanju poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika koji 
se financiraju iz Proračuna Općine Stara Gradiška 

3. Prijedlog  Odluke o određivanju prinudnog upravitelja za upravljanje 
stambenim zgradama u Staroj Gradiški 

 
 Od 19,08 sati sjednici pribiva i vijećnik Nikola Trapić, odnosno sjednici je ukupno nazočno 
10 vijećnika. 
  

Dnevni red  usvojen je sa jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „ZA“.  
 
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 21.sjednice Općinskog vijeća održane 16.03. 

2016.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 21.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
AKTUALNI SAT 

 
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 

 
 Velimir Paušić pozdravlja nazočne i izvješćuje kako slijedi: 
 -za početak najavljuje skoru sjednicu Općinskog vijeća na kojoj će se odlučivati o dovršenom 
postupku Izmjena i dopuna PPU Stara Gradiška te strategiji razvoja (čeka se zbog apliciranja na 
sredstva ministarstva) 
 -očekujemo suglasnost za početak drugog programa javnih radova (komunalni program), gdje 
planiramo 3 radnika, trajanje do 30.11.2016.godine. Sadašnji program pomoći u kući sa 5 zaposlenih 
djelatnica uredno se provodi, s pojačanom administracijom zbog sufinanciranja istog sredstvima EU 
 -prema informacijama, potpisan je ugovor i slijedi rekonstrukcija ceste od početka Uskoka do 
početka Gornjeg Varoša. Očekuje se popravak kritičnih dionica i asfaltiranje ceste te proširenje iste za 



cca 60 cm sa obje strane. Na našu zamolbu, ŽUC će urediti i prilaznu cestu za Staru Gradišku (od silaza 
sa D5). 
-s Hrvatskim vodama dogovoreno je probijanje i nasipanje ceste od kanala Strug prema crpnoj pumpi, 
kao paralelan put u slučajevima kolona na glavnoj cesti 
- sa Hrvatskim šumama dogovorena je donacija trupaca za popravak mosta prema Pivarama 
-također, s Vodoprivredom su dogovoreni radovi premošćivanja kanala u Uskocima (do CP ) što je 
nužno zbog dovršetka kanalizacije 
-kandidirani projekt toplovoda Stara Gradiška, odnosno izgradnja 1.dionice od kogeneracije do 
zgrade osnovne škole, na žalost, nije prihvaćen u ministarstvu regionalnog razvoja. Isti ćemo pokušati 
ponovno kandidirati za sredstva, ali ovaj puta na Fond za energetsku učinkovitost, jer imamo 
informacije da Fond može financirati ovakav tip projekata. 
-radovi na zgradi granične policije, kako vidite, gotovo su pri kraju. Kako bi uredili dio površine u 
našem vlasništvu koji preostaje (prema bivšoj trgovini), planirali smo na istom postaviti rubnjake, 
urediti parkirna mjesta, prostor za zelene otoke i dr. Planirano uređenje je visine cca 36.000 kn, te 
molim suglasnost vijećnika na isto. 
Nadalje, u dogovoru sa Brodsko-posavskom Županijom planiramo urediti i preostali dio površina –trg 
za okupljanje i druženje građanima. 
Osim toga, kako bismo u potpunosti dovršili taj dio, planira se i dovršetak radova na svlačionici u 
kolovozu mjesecu. 
-ovih dana brojni su upiti građana o raspisivanju novog natječaja za fasade putem Fonda, do sada 
nam se javilo 20-30 zainteresiranih građana. Koliko imamo informacija, natječaj je najavljen za srpanj 
mjesec, uz izmjenjene uvjete financiranja (omjer), te ćemo po raspisivanju istog obavijestiti 
zainteresirane. Razmatramo i mogućnost sufinanciranja mjera od strane Općine. 
U interesu nam je također, i energetska obnova stambenih zgrada u  naselju Stara Gradiška. Upravo 
zato, danas ćemo raspravljati i o prinudnom upravitelju za zgrade gdje su vlasnički odnosi riješeni, jer 
je to jedan od uvjeta da bismo ovom uopće mogli pristupiti. Za početak, za petak imamo dogovoren 
posjet ravnatelja Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kojeg ćemo izvijestiti o 
kompletnoj stambenoj problematici vezano uz državne stanove u St.Gradiški. 
-smatram da se zbog situacije na tržištu, polako stječu uvjeti i pružaju mogućnosti za rekonstrukciju 
javne rasvjete po naseljima te ćemo istom poslu i pristupiti postepenim prelaskom na LED rasvjetu. 
Nadalje, planiramo i izradu projektne dokumentacije za postavljanje solarnih panela na objektima u 
vlasništvu Općine, a na kojima je to moguće (dom Uskoci, dom Novi Varoš, kino sala) 
-prema usmenoj najavi, vlasnik DPO Fagus iskazao je interes za kupovinu pogona koji sad ima u 
zakupu (prostor bivše automehaničke radione). Naručit ćemo procjenu nekretnine te na Vijeću 
započeti propisanu proceduru 
-što se tiče otvaranja trgovine u Staroj Gradiški (bivši Park), slali smo upite, ali nismo našli 
zainteresirane. Problem je prostor koji je vlasništvo RH, pa će i to biti jedna od točaka u razgovoru s 
ravnateljem Drž.ureda za obnovu 
-obilježavanje 16.rujna u Novom Varošu –zbog problema i neugodnosti ranijih godina, predlažem da 
organizaciju preuzme Općina Stara Gradiška. 
-u materijalima ste dobili odgovor Hrvatskih voda na pitanje vijećnika Nikole Smočilca. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike na postavljanje pitanja. 
 
 Josip Jokić: kako će se riješiti otpadne vode na površini na kojoj se najavljuju radovi (prema 
trgovini)? 
 Velimir Paušić: napravit će se slivnici. 
 
 Nikola Trapić: nasipanje ceste? 
 Velimir Paušić: nasule Hrvatske vode. 
 
 Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 



TOČKA 1. Prijedlog Strategije  upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 
  Stara Gradiška za razdoblje 2016. – 2020.godina 
 
 Predlagatelj Strategije  upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Stara 
Gradiška za razdoblje 2016. – 2020.godina  je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 22.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefica Slovinac 

te načelnik Velimir Paušić.  
 
U raspravi su sudjelovali Josip Jokić, Roberta Šišić, Velimir Paušić te Štefica Slovinac. 
 

 Pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 10 glasova 
„ZA“ donijelo Strategiju  upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška za 
razdoblje 2016. – 2020.godina u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o određivanju poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika koji se  
  financiraju iz Proračuna Općine Stara Gradiška 

 
Predlagatelj Odluke o određivanju poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika koji se  

financiraju iz Proračuna Općine Stara Gradiška je  načelnik Općine. 
Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 22.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefica Slovinac .  
 
Rasprave nije bilo. 
 

 Pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 10 glasova 
„ZA“ donijelo Odluku o određivanju poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Proračuna Općine Stara Gradiška  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o određivanju prinudnog upravitelja za upravljanje stambenim  
  zgradama u Staroj Gradiški 

 
Predlagatelj Odluke o određivanju prinudnog upravitelja za upravljanje stambenim zgradama 

u Staroj Gradiški je  načelnik Općine. 
Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 22.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Općine Velimir Paušić .  
 
U raspravi su sudjelovali Roberta Šišić, Ivica Nezić i Velimir Paušić. 
 

 Pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno,  sa 10 glasova 
„ZA“ donijelo Odluku o određivanju prinudnog upravitelja za upravljanje stambenim zgradama u 
Staroj Gradiški u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 Nakon što je dnevni red iscrpljen, na prijedlog načelnika Velimira Paušića, vijećnici su dali 
suglasnost na pristupanje radovima uređenja dijela javne površine kod zgrade PGP (vrijednost 36.000 
kn). 
 
 Sjednica je zaključena u 19,48 sati. 
 
 ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
           Željka Zečević        Zvonko Pejaković 


