
ZAPISNIK 
 

 sa 24.sjednice Opdinskog vijeda Opdine Stara Gradiška, održane dana 10.listopada 
2016.godine s početkom u 19,00 sati u opdinskoj vijednici Opdine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejakovid, Miroslav Devid, Nikola Smočilac, Tvrtko Beganovid, 
Roberta Šišid, Ivica Nezid, Mihajlo Matokanovid, Josip Jokid, Josip Kikid i Nikola Trapid. 
 Sjednici ne pribivaju  vijednici:  Krešo Nezid i Ivan Matokanovid.  
 Ostali nazočni: Velimir Paušid, dipl.ing. – načelnik opdine, Damir Figurid, zamjenik načelnika, 
Štefica Slovinac – pročelnica i  novinar Radio Bljeska Okučani Mato Višid. 
 Zapisnik vodi Željka Zečevid. 
 

Predsjednik Opdinskog vijeda otvara 24.sjednicu Opdinskog vijeda i pozdravlja sve nazočne 
vijednike, načelnika opdine, zamjenika načelnika,  zaposlenike Opdine i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 10 vijednika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 
 
 Predsjednik Vijeda potom, za 24. sjednicu Opdinskog vijeda predlaže slijededi 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 23.sjednice Opdinskog vijeda od 28.07.2016.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu 
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2016.godini 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2016.godini 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 

2016.godinu 
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2016.godinu 
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 

2016.godini 
7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška 
8. Prijedlog  Strateškog razvojnog programa Općine Stara Gradiška za razdoblje od 

2016. do 2020.godine 
 
te dopunu istog kako slijedi: 
 
9. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem 

pisanog ugovora 
 

Dnevni red  usvojen je sa jednoglasno, odnosno sa 10 glasova „ZA“.  
 
Predsjednik Vijeda daje na usvajanje Zapisnik s 23.sjednice Opdinskog vijeda održane 28.07. 

2016.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Josip Jokid: U Zapisniku se vijednica Roberta Šišid navodi prvo kao nazočna, a potom kao 

nenazočna sjednici. Traži ispravak. 
Štefica Slovinac: pogreška je. Bit de ispravljeno. 
Uz navedenu primjedbu koja de biti ispravljena, Zapisnik sa 23.sjednice Opdinskog vijeda je 

verificiran.  
 



AKTUALNI SAT 

 
Predsjednik Vijeda daje riječ načelniku opdine da izvijesti o aktualnostima. 

 
 Velimir Paušid pozdravlja nazočne i izvješduje kako slijedi: 
 -trajanje programa javnog rada za pomod starijima i bolesnima u kudi u kojem je uposleno 5 
žena produženo je za 2 mjeseca, odnosno do 30.11.2016.godine. 
 -započeo je i komunalni program javnog rada, uposleno je 3 osobe na tri mjeseca, odnosno 
do 30.11.2016.godine 
 -obilježen je dan opdine, dan župe  i dan policije – zahvala svima koji su se odazvali i nazočili 
pripremljenim programima 
 -za stambene zgrade na Cvjetnom trgu 10-13 koje se trebaju graditi raspisan je natječaj.. 
koliko imamo informacija, u tijeku je rješavanje žalbe na izabranog izvođača pa demo vidjeti kako de 
se dalje odvijati. 
 -kako sam ranije najavljivao, uz pomod Županijske uprave za ceste izvršeno je asfaltiranje 
ulazne ceste u Staru Gradišku. Pokušat demo dogovoriti da se u sljededoj godini riješi Donji Varoš. 
 -započeli smo pripremne aktivnosti za izgradnju malog trga pokraj nove zgrade PGP (ulica 
Kralja Tomislava).  Sredstva ta isto planiramo u rebalansu i nadamo se da dete to podržati. 
 
 Predsjednik Vijeda zahvaljuje načelniku te poziva vijednike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 
 Josip Kikid: upuduje čestitku na ostvarenoj izbornoj pobjedi  i postavlja pitanje zašto se 
zaključavaju rampe odnosno zabranjuje prolazak po cesti izlaz Gređani-ulaz u šumu –dalje prema 
Rajidu i to od strane lovačke udruge. 
 Velimir Paušid: poznat nam je taj problem. Možemo postaviti to pitanje, ali mislim da 
odgovor nedemo dobiti obzirom da to rade i Hrvatskim šumama pa ni oni ništa po tom pitanju ne 
mogu napraviti zbog izuzetno jakog lovačkog lobija.. 
 
 Josip Kikid: obzirom da se dom u Donjem Varošu najviše koristi a u lošem je stanju, planirati i 
njegovu obnovu. 
 Velimir Paušid: vodit demo računa o tome. Svi domovi trebaju obnovu međutim, i tu možemo 
postaviti pitanje svrsishodnosti obnove istih. 
 
 Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeda zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu 

 
Predlagatelj  Izmjena i dopuna Proračuna Opdine Stara Gradiška za 2016.godinu je  načelnik 

Opdine. 
Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Opdine Velimir Paušid. 
 
U raspravi su sudjelovali:  Roberta Šišid u ime Kluba vijednika HDZ-a te istakla da de Klub 

vijednika podržati ovaj prijedlog kao i prijedlog svih akata – Programa koji iz  njega proizilaze. 
 

 Po okončanju rasprave, pristupilo se glasovanju. Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  sa 8 
glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“   donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Opdine Stara Gradiška za 
2016.godinu u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 



TOČKA 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 
 

Predlagatelj  Izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u  
2016.godini je  načelnik Opdine. 

Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Opdine Velimir Paušid. 
 
Rasprave nije bilo.  
 

  Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  sa 9 glasova „ZA“ i  1 glas „SUZDRŽAN“   donijelo je 
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2016.godini, u tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne  
  infrastrukture u 2016. 
 

Predlagatelj  Izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture u  2016.godini je  načelnik Opdine. 

Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te  

načelnik Opdine Velimir Paušid. 
 
Rasprave nije bilo.  
 

  Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  sa 9 glasova „ZA“ i  1 glas „SUZDRŽAN“   donijelo je 
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u  2016.godini, u  
tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
Točka 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. 
 

Predlagatelj  Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016.godinu  je  
načelnik Opdine. 

Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
U raspravi su sudjelovali Josip Kikid, Velimir Paušid, Nikola Trapid, Mihajlo Matokanovid  i 

Roberta Šišid 
 

 Po okončanju rasprave,  Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  sa 8 glasova „ZA“ i  2 glasa 
„SUZDRŽAN“   donijelo je Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 
2016.godinu, u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2016.godinu 
 

Predlagatelj  Izmjena i dopuna  Programa socijalne skrbi  za 2016.godinu  je  načelnik Opdine. 
Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
Rasprave nije bilo. 
 



  Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  sa 9 glasova „ZA“ i  1  glas „SUZDRŽAN“   donijelo je 
Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi  za 2016.godinu, u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. 
 
 

Predlagatelj  Izmjena i dopuna  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  
2016.godini  je  načelnik Opdine. 

Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac.  
 
U raspravi su sudjelovali Štefica Slovinac i  Mihajlo Matokanovid.  
 

 Po okončanju rasprave,  Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  sa 9 glasova „ZA“ i  1 glas 
„SUZDRŽAN“   donijelo je Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u  
2016.godini, u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška. 
 

Predlagatelj  Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Opdine Stara Gradiška  je  načelnik 
Opdine. 

Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Opdine Velimir Paušid te pročelnica Štefica Slovinac.  
 
U raspravi su sudjelovali  Roberta Šišid u ime Kluba vijednika HDZ, Josip Jokid, Štefica Slovinac, 

Velimir Paušid, Mihajlo Matokanovid i Nikola Trapid. 
 

 Po okončanju rasprave,  Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  sa 8 glasova „ZA“ i  2 glasa 
„SUZDRŽAN“   donijelo je Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Opdine Stara Gradiška , u  tekstu 
kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 8. Prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine Stara Gradiška za razdoblje od 
  2016. do 2020.godine 
 
 Predlagatelj Strateškog razvojnog programa Opdine Stara Gradiška za razdoblje od 2016. do 
2020.godine je načelnik Opdine koji je i dao uvodno obrazloženje istog. 
 Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
 
 U raspravi su sudjelovali Mihajlo Matokanovid i Velimir Paušid. 
 

Po okončanju rasprave,  Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  sa 9 glasova „ZA“ i  1 glas 
„SUZDRŽAN“   usvojilo Strateški razvojni program Opdine Stara Gradiška za razdoblje od 2016. do 
2020.godine , u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu  
  obavljati temeljem  pisanog ugovora 
 

Predlagatelj  Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
temeljem pisanog ugovora   je  načelnik Opdine. 

Prijedlog akta vijednici su primili u materijalima uz poziv za 24.sjednicu Opdinskog vijeda. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Opdine Velimir Paušid.  



 
U raspravi je sudjelovao Josip Kikid ističudi kako de podržati ovu Odluku. 
 

 Po okončanju rasprave,  Opdinsko vijede Opdine Stara Gradiška  je jednoglasno, sa 10  glasova 
„ZA“  donijelo je Odluku o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
temeljem pisanog ugovora , u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
 
 Zaključeno u 20,30 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
Željka Zečevid        Zvonko Pejakovid 
 

 


