ZAPISNIK
sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 07. lipnja 2018.godine s
početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška.
Sjednici su nazočni: Tvrtko Beganović, Ivica Mihaljinić, Stjepan Margaletić, Ivica Nezić, Mato
Čović, Danijela Tonžetić, Stojan Skopljak, Zlatinka Barišić, Mihajlo Matokanović, Roberta Šišić i Ivan
Kukić.
Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika,
Štefica Slovinac – pročelnica i Mato Višić, novinar Radio Bljeska Okučani.
Zapisnik vodi Željka Zečević.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 10. sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne
vijećnike te ostale nazočne.
Utvrđuje da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika , te postoji kvorum za pravovaljan rad i
odlučivanje.
Predsjednik Vijeća potom, za 10. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći
Dnevni red:
-Usvajanje Zapisnika sa 9.sjednice Općinskog vijeća od 15.05.2018.god.
-Aktualni sat
1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Stara Gradiška
Također, predlaže da se predloženi Dnevni red dopuni točkom:
2. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave
udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole u
školskoj 2018./2019.godini
Ovako dopunjeni Dnevni red usvojen je sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 15.05.
2018.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti?
Danijela Tonžetić: imam primjedbu na popratni tekst i objavu na stranici Radio Bljeska a tiče
se prošle sjednice, konkretno nisu objavljena moja pitanja.
Tvrtko Beganović: mi ovdje raspravljamo o konkretnim primjedbama na naš zapisnik sa
sjednice a ne objavu na društvenim mrežama. Ako ih imate iznesite ih.
Zapisnik sa 9. sjednice verificiran je sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“.
AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima.
Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne te izvješćuje kako slijedi:
-unaprijed najavljujem da ćemo u ovom ili sljedećem mjesecu imati novu sjednicu s
prijedlogom Rebalansa proračuna za ovu godinu. Svi vaši prijedlozi, primjedbe i sugestije su
dobrodošle
-17.06.završava program javnih radova u kojem smo imali uposlenih 10 osoba. Već sad smo
poslali zahtjev za odobravanje novog programa (komunalnog) gdje bi zaposlili 5 osoba na 6 mjeseci.

Moram reći da smo naišli na problem nedostatka nezaposlenih muških osoba koje bismo mogli
zaposliti tako da idemo sa 4 ženske i 1 muškom osobom.
-započeli smo s postupkom javne nabave za radove rekonstrukcije ulica, otvaranje ponuda je
28.06.2018. ukoliko postupak prođe uredno bez žalbi očekujemo početak radova u 8.mjesecu te
dovršetak u prosincu ove godine.
-istovremeno će se (prema najavi SDUOSZ) raditi i na rušenju tri zgrade na Cvjetnom trgu
tako da ćemo i mi jedan dio završnih radova morati prilagoditi ovim radovima
-Pivare most – izvršen je popravak, zamjenjen je odnosno ugrađen određeni broj dasaka a
raditi će se i dalje, prema potrebi. Ponovno naglašavam da je isti u stvarno lošem stanju i tamo ćemo
staviti znak upozorenja.
-i dalje radimo na realizaciji mogućnosti da se sa Vodovodom Zapadne Slavonije osigura
izrada i sufinanciranje izrade priključaka na kanalizaciju kroz sredstva Hrvatskih voda.
sat.

Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku i poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni

Stjepan Margaletić: koliko je plaćeno tvrtki Slu-kom za radove zimske službe te održavanje
nerazvrstanih cesta? Također, postoji li podatak o tome koliko je tvrtki registrirano na adresi Trg
hrvatskih branitelja 1?
Velimir Paušić: Prema Ugovoru, poslove održavanja nerazvrstanih cesta izvodi Slu-kom d.o.o,
a zimsku službu obavlja Vodoprivreda d.o.o. Nova Gradiška. Podatke ste imali u Izvještaju o izvršenju
Proračuna.
Što se tiče broja tvrtki to ne znamo budući zakonska regulativa dozvoljava registraciju tvrtke – pravne
osobe na našoj adresi bez našeg znanja ili bilo kakve suglasnosti.
Danijela Tonžetić: da li na području Općine postoji Udruga hrvatskih branitelja? Da li će se
postaviti ograda kod kapelice na Pivarama?
Velimir Paušić: koliko sam ja obaviješten osnovana je Udruga branitelja bez obavijesti i poziva
meni ali i bez znanja i obavijesti velikom broju branitelja s područja naše Općine. Vi to puno bolje
znate budući ste tajnica iste. Što se tiče ograde, potrudit ćemo se napraviti ju.
Ivan Kukić: što je s domom u Gornjem Varošu?
Velimir Paušić: na natječaju ministarstva nismo prošli. Aplicirali smo i dobili sredstva od
Središnjeg državnog ureda za obnovu te ćemo preostali iznos potreban za obnovu sami osigurati.
Ivica Mihaljinić: drago mi je da se radilo na mostu Pivare a vidim i da se radi na priključcima
kanalizacije. Što je sa zamjenom azbestnih ploča koje smo popisali?
Velimir Paušić: mi smo odradili svoj dio posla, odnosno evidentirali vlasnike na čijim su
objektima azbestne ploče. Što će biti dalje nemamo informacija, za sada o nekoj namjeri fonda da se
sufinancira njihova zamjena nema govora.
Mihajlo Matokanović: udruga branitelja postoji sa mojom malenkošću kao predsjednikom.
Sve ostale su nelegalne.
Danijela Tonžetić: nova je osnovana zbog neaktivnosti stare udruge koja je ugašena.
Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat.
TOČKA 1.
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Stara Gradiška
Predlagatelj Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području
Općine Stara Gradiška je načelnik Općine.

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 10.
sjednicu Općinskog vijeća.
Opširno uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić, posebno se osvrnuvši na
prednosti i nedostatke novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu čije odredbe se ugrađuju u ovaj
Program. Napomenuo je također da je priređena video prezentacija programa po katastarskim
općinama kako bi vijećnici vidjeli o kojem se poljoprivrednom zemljištu radi.
Potom je također detaljno, prijedlog Programa pojasnila i pročelnica Slovinac. Pojašnjenje je
popraćeno video prezentacijom načelnika.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
U dugotrajnoj i povremeno izuzetno žustroj raspravi sudjelovali su: Stojan Skopljak, Stjepan
Margaletić, Mihajlo Matokanović, Ivan Kukić, Velimir Paušić, Štefica Slovinac i Roberta Šišić.
Vijećnici su podržali prijedlog da se u Programu maksimalna površina za zakup poveća na 60
hektara.
U 20,30 sati, uz suglasnost predsjednika Vijeća, sjednicu su zbog obveza napustili Roberta
Šišić i Ivica Nezić.
Po okončanju rasprave i glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće
Općine Stara Gradiška sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o donošenju
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Stara Gradiška, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, sa izmjenom maksimalne površine
za zakup.
TOČKA 2.

Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave udžbenika
i pripadajućih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole u školskoj 2018./2019.
godini

Predlagatelj Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave udžbenika i
pripadajućih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole u školskoj 2018./2019. godini je načelnik
Općine.
Prijedlog akta uz obrazloženje, vijećnici su primili na početku ove sjednice.
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijelo Odluku o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave
udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole u školskoj 2018./2019.godini,
u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Sjednica je zaključena u 20,40 sati.
ZAPISNIČAR.
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