
ZAPISNIK 
 

 sa 26.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 16.ožujka 2017.godine s 
početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Miroslav Dević, Tvrtko Beganović, Roberta Šišić, Ivica 
Nezić, Mihajlo Matokanović  i Nikola Trapić. 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici:  Nikola Smočilac, Josip Kikić, Josip Jokić, Krešo Nezić i Ivan 
Matokanović.  
 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 26.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 potom, za 26. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 25.sjednice Općinskog vijeća od 13.12.2016.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 
2016.godinu  

2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2016.godini 

3. Izvješće o izvršenju Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016.godini 

4. Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 2016.godini  
5. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u 2016.godini 
6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2016.godini 
7. A/ Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Stara Gradiška u 2016-

godini 
B/ Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Stara Gradiška u razdoblju od 2017. do 2021.godine 
c/ Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite u 2017.godini 

 
Dnevni red  usvojen je jednoglasno, sa 7 glasova „ZA“.   
 
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 25.sjednice Općinskog vijeća održane 13.12. 

2016.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Primjedbi nije bilo, te predsjednik Vijeća utvrđuje da je Zapisnik sa 25.sjednice Općinskog 

vijeća  verificiran.  
 
 
AKTUALNI SAT 
 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić pozdravlja nazočne i izvješćuje kako slijedi: 



-neposredno pred ovu sjednicu vijećnici Josip Kikić i Josip Jokić uručili su nam obavijest u kojoj iznose 
stav o ne valjanosti ove sjednice te da smatraju da Općinsko vijeće treba raspustiti u skladu sa 
zakonom.  Provjerili smo Poslovnik Općinskog vijeća i stojim iza toga da  je ova sjednica valjana 
budući imamo kvorum za valjan rad. A raspusti će nas Vlada svakako, budući su vrlo brzo lokalni 
izbori. 
-Dom Donji Varoš – većina vas je vidjela da je obnova ovog doma u punom jeku. Sredstva za obnovu 
ostvarili smo kroz natječaj SDUOSZ. Rok za dovršetak je kraj mjeseca svibnja 2017.godine. Također, u 
Donjem Varošu izvršit će se i radovi uređenja prostora ispred doma, kako bi se dobio prostor za 
odmor i druženje mještana. Ujedno, ovo nam je smjernica kako prići obnovi doma u Gornjem Varošu 
 
Od 19,10 sati sjednici pribiva i vijećnik Nikola Smočilac, pa je sjednici Vijeća ukupno nazočno 8 
vijećnika. 
 
-od pripremljenih  projekata, do sada smo kandidirali projekt Doma Gornji Varoš, parkiralište kod 
policije, uređenje Trga u ul.kralja Tomislava, toplovod (prema informacijama odobrena sredstva od 
500.000 kn), projekt rekonstrukcije ner.cesta u St.Gradiški 
-prijavili smo se za dva programa javnih radova – komunalno i soc.program 
-planiramo projekt rekonst.javne rasvjete odnosno prelazak na Led rasvjetu 
-14.03.imali smo sastanak u Sred.državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na našu 
inicijativu. Iznijeli smo brojne probleme vezano uz državne stanove u Staroj Gradiški. Obećali su nam 
pojedinačnu obnovu 10-tak stanova te  obnovu 3 zgrade na Cvjetnom trgu. Također. Žurno će 
pristupiti rješavanju određenih stanova koji se ne koriste, a postoji interes za dodjelu. Također, 
13.03.2017.godine, održan je sastanak prinudnog upravitelja obrta „Stanar“ iz Vinkovaca i stanara 
kojima su stanovi darovani, a sve na temu energetske obnove. 
-putem Natura Slavonice kao partner, sudjelujemo u projektu „Prašnik“  
-prošli tjedan na našem području sniman je film General, ekipu smo i ugostili na zajedničkom ručku 
-također, u ponedjeljak smo imali posjetu vladike Pakračkog 
-i na kraju, izvješćujemo da ćemo uskoro imati još jednu sjednicu, vezano uz donošenje odluke 
potrebne za kandidiranje obnove doma G.Varoš ali i uz uvođenje poreza na nekretnine 
 
Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se postavljanjem pitanja uključe u 
aktualni sat. 
 
Nikola Smočilac upitao je što je sa čišćenjem kanala Dubovac? 
Velimir Paušić je odgovorio da nikakav odgovor od Hrvatskih voda nismo dobili te ćemo ponovno 
uputiti dopis. 
 
Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
Točka 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 
  2016.godinu 
 
              Predlagatelj  godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu   
je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 
26.sjednicu Općinskog vijeća. 

Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Općine Velimir Paušić te pročelnica Štefica Slovinac.  
Štefica Slovinac posebno je naglasila da je uz prijedlog ovog akta, po prvi puta pred 

vijećnicima i Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2016.godinu (zakonski dozvoljena 
mogućnost preraspodjele sredstava). 

 



U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić, koja je u ime Kluba vijećnika HDZ-a podržali prijedlog 
Godišnjeg izvještaja te sve ostale Izvještaje o izvršenju Programa koji proističu iz Proračuna. 

 
 Po okončanju rasprave pristupili se glasovanju.  

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  jednoglasno, sa 8 
glasova „ZA“   donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016.godinu 
u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
Točka 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture u 2016. 
 

Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016-
godini   je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac te načelnik Velimir Paušić.  
 

 Rasprave nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“   
usvojilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini  u  tekstu 
kako ga je predložio predlagatelj. 
 
Točka 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2016.godini 
 

Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa ogradnje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture u 2016-godini   je  načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac te načelnik Velimir Paušić.  
 

 Rasprave nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“   
usvojilo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2016.godini  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
Točka 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. 
 

Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu  u 2016-godini   je  
načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac te načelnik Velimir Paušić, koji se 

posebno zahvalio malobrojnim udrugama na području općine koje se doista trude opstati i animirati 
lokalnu zajednicu.  

 
 Rasprave nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“   
usvojilo  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu  u 2016.godini  u  tekstu kako 
ga je predložio predlagatelj. 
 
Točka 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi u 2017.godini 
 

Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi  u 2016-godini   je  načelnik Općine. 
Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.   
 



 Rasprave nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“  
usvojilo  Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi  u 2016.godini  u  tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
Točka 6. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2016.godini 
 

Predlagatelj  Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2016.godini je  načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.  
 
U raspravi su sudjelovali Velimir Paušić i Roberta Šišić.  
 

 Po okončanju rasprave pristupilo se glasovanju. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da su vijećnici jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“   usvojili Izvješće o 

provedbi  Plana gospodarenja otpadom  u 2016.godini  u  tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
Točka 7. A/ Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016.godini 
  B/ Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 
   2017-2021.godina 
  C/ Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017.godinu 
 

Predlagatelj  navedenih akata   je  načelnik Općine. 
Prijedloge akata vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.  
 

 Rasprave nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška  jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“   
usvojilo Analizu stanja sustava civilne zaštite za Općinu Stara Gradiška u 2016.godini;  donijelo 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stara Gradiška za razdoblje 2017-
2021.godina te donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017.godinu u  tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj. 
 
 
 Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 20,00 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Željka Zečević        Zvonko Pejaković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


