ZAPISNIK
sa 11.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 36.srpnja 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, Stojan Skopljak, Zlatinka Barišić, Mihajlo Matokanović, Roberta Šišić.
Sjednici nisu nazočni: Ivan Kukić i Danijela Tonžetić (opravdala izostanak).
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 11.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne
vijećnike te ostale nazočne.
Utvrđuje da je sjednici nazočno 9 vijećnika , te postoji kvorum za pravovaljan rad i
odlučivanje.
Upoznaje vijećnike da je dana 08.06.2018.godine zaprimio Odluku da su stranke HSS, HNSLIBERALI te SDP sklopile sporazum o zajedničkoj suradnji te osnivanju Kluba vijećnika. Odluku su
potpisali vijećnici Ivica Mihaljinić, Ivan Kukić, Stjepan Margaletić te Danijela Tonžetić.
Predsjednik Vijeća potom, za 11. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći
Dnevni red:
-Usvajanje Zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća od 07.06.2018.god.
-Aktualni sat
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna općine Stara Gradiška za 2018.godinu
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018.godini
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018.godini
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u
2018.godini
Predloženi Dnevni red usvojen je jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 07.06.
2018.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti?
Zapisnik sa 10.sjednice verificiran je bez primjedbi.
AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima.
Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne te izvješćuje kako slijedi:
-od Instituta za javne financije i ove godine dobili smo odličnu ocjenu za transparentnost
našeg proračuna i svih ostalih financijskih dokumenata na našim web stranicama. Kako bi bile još
preglednije ove godine radit ćemo i redizajn iste, a potrebna sredstva osiguravamo rebalansom.
-sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali smo Ugovor o nabavci
kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada koji idu kućanstvima. Nabava istih ide preko Fonda.
Usput, prema informacijama koje imamo, do konca godine trebali bi biti poznati uvjeti pod kojima bi
se realizirao program energetske obnove obiteljskih kuća. Sve pratimo obzirom na veći broj
zainteresiranih mještana te ćemo pravovremeno izvijestiti iste.

-sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje potpisali smo Ugovor o
sufinanciranju rekonstrukcije doma u Gornjem Varošu. Vrijednost istog je 140.000 kn
-02.07.2018.godine započeli smo s novim programom javnog rada –revitalizacija javnih površina.
Uposleno je 5 radnika na 6 mjeseci, odnosno do 31.12.2018.godine. Moram reći da smo zbog ovih
javnih radova anonimno prijavljeni krim policiji kojoj smo objasnili pa evo pojašnjavam i ovdje da se
postupak zapošljavanja osoba odvija prema strogim uvjetima HZZ-a, oni provjeravaju i odobravaju
kandidate.
-proveden je postupak javne nabave za projekt modernizacije nerazvrstanih cesta u Staroj Gradiški,
donesena je odluka o izboru izvođača radova. Trenutno teče rok za žalbu. Ukoliko žalbi ne bude, do
10.08.očekujemo zaključenje ugovora s izvođačem te u narednom roku od 15 dana uvođenje u
posao i početak radova.
-ošasna imovina u Gređanima o kojoj sam već izvještavao sudski je riješena, odnosno prešla je u naše
vlasništvo. Sad slijedi procjena vrijednosti te legalizacija a onda ćemo vidjeti način prijenosa istog SPC
za njihove potrebe.
-u naselju Gređani započeli su radovi gradnje priključaka na vodovodnu mrežu. Gospodin Skopljak
obišao je mještane i popisao zainteresirane. Radove izvodi Vodovod Zapadne Slavonije a Općina će
sufinancirati svakog korisnika.
-nasipanje poljskih puteva djelomično je izvršeno. Kad krenu radovi na rekonstrukciji cesta bit će još
materijala pa ćemo nastaviti nasipanje

-na ulazu u zgradu Općine postavljen je prijenosni uređaj za oživljavanje. Projekt je
financirala Brodsko-posavska županija. Radi se o korisnom i skupom aparatu. Plan nam je
zbog toga postaviti nadzorne kamere na ulazu ( također predloženo u rebalansu).
-na sastanku sa predstavnicima Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno
zbrinjavanje obaviješteni smo da je zaključen ugovor sa izvođačem radova izgradnje 3 nove
zgrade na Cvjetnom trgu 10, 11 i 12. Ujedno, zbog početka radova na modernizaciji ulica u
Staroj Gradiški, zamolili smo prolongiranje početka radova rušenja predmetnih zgrada.
-naručeni su udžbenici za sve učenike osnovne škole s prebivalištem u našoj općini. Također,
od strane ravnateljice smo obavješteni da će se nastava u ovoj školskoj godini odvijati u
jednoj smjeni za sve učenike.
-uskoro kreće natječaj za mjeru 6.31 ruralnog razvoja za male OPG. Općina će uputiti pozive i
pomoći svim zainteresiranima da se prijave (iznos sredstava do 15.000 eura)
-nabavljene su rabljene klupe i stolovi te postavljeni u park na Trgu Kralja Tomislava 4.
Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u
aktualni sat.
Stjepan Margaletić: što je s najavljenom rekonstrukcijom obrambenog nasipa u Staroj
Gradiški, kad se očekuju radovi? U izlaganju načelnika nema spomena o kanalizaciji. Što je s
otklanjanjem nedostataka koji su utvrđeni te gradnjom cp u Uskocima? Obzirom na gotovo
svakodnevne gužve na državnoj cesti može li se popraviti cesta uz nasip ( od kanala Strug
prama crpnoj stanici) kako bi bila adekvatan alternativni put za stanovnike općine?
Velimir Paušić: prema informacijama gosp. Žeruka iz Hrvatskih voda, u kolovozu će se
raditi rekonstrukcija propusta te radovi na nasipu u Pivarama. Što se tiče obrambenog
nasipa na potezu Gornji Varoš- Uskoci-St Gradiška – Donji Varoš u izradi je projekt a
planirano je da se isto napravi do 2020.godine. Više o tome može reći gosp Figurić koji je bio
nazočan sastanku s predstavnicima Hrvatskih voda.
Damir Figurić: glavnog direktora Hrvatskih voda na tom sastanku upitao sam zašto se
u Staroj Gradiški ne izgradi šetnica uz Savu kao u Davoru, misleći kako on niti ne zna za Staru
Gradišku. Na moje iznenađenje, dobio sam vrlo iscrpan odgovor o stanju nasipa na našem

području te planiranim aktivnostima Hrvatskih voda na ovom potezu, baš kako je rekao
načelnik.
Velimir Paušić: vezano uz kanalizaciju s Vodovodom Zapadna Slavonija dogovoren je
obilazak te definiranje postavljanja pumpe i priključka na el.energiju. sve to je potrebno
obaviti prije nego dobijemo uporabnu dozvolu za kanalizaciju, a tada ćemo raspravljati o
priključcima. Usput , pitanje o ovom sam očekivao od vas.
Što se tiče alternativnog puta koji ste spomenuli, on je u dosta dobrom stanju, već je
popravljan a bit će opet ako se ukaže potreba.
Stjepan Margaletić: pitanja o kanalizaciji ne postavljam radi sebe već radi činjenice da
se taj sustav već koristi, odnosno neki svoje septičke već ispumpavaju tamo.
Ivica Mihaljinić: drago mi je da je most na Pivarama popravljen, ali ostaje problem jer
tamo nema rukohvata. Nadalje, ograda oko kapelice nije postavljena. Što se tiče javnih
radova, ne znam tko je zaposlen, samo me zanima da li zaposleni zadovoljavaju uvjete ili ne?
Velimir Paušić: most prema Pivarama saniran je da posluži svrsi, zamjenjen je dio
dasaka i može se koristiti. To je sve što možemo učiniti. Što se tiče javnih radova, opet
ponavljam da uvjete postavlja HZZ a mi se prilagođavamo. Pri tome vodimo računa o tome
da je osoba prijavljena na HZZ, da pokazuje volju i zainteresiranost da radi.
Roberta Šišić: javne radove općina provodi već godinama prema istim pravilima. Ne
znam otkud sad ta priča gosp. Mihaljinić.
Ivica Mihaljinić: ne znam tko radi, samo me zanima da li zaposleni ispunjavaju uvjete.
Vaš komentar smatram neprimjerenim.
Tvrko Beganović: zadovoljavaju uvjete i imaju odobrenje HZZ. Pitanje: kanalizacija sa
graničnog prijelaza se ispušta nekontrolirano. Što se može učiniti?
Velimir Paušić: koliko sam upoznat, od Hrvatskih voda dobili su odobrenje pod
uvjetom da ugrade bio-disk. Uputit ćemo dopis Carinskoj upravi da provjerimo stanje.
Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat.
TOČKA 1.
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018.
Predlagatelj Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018.godinu je načelnik
Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
11.sjednicu Općinskog vijeća.
Opširno uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić, koji je vijećnicima obrazložio i
amandman koji im je dostavljen na samoj sjednici, a tiče se knjigovodstvene provedbe imovine koju
zamjenjujemo sa Rkt župom Stara Gradiška, temeljem odluke koju je donijelo Općinsko vijeće.
Potom je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna pojasnila i pročelnica Slovinac.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice podržala ovaj prijedlog, kao i sva izvješća koja proizilaze iz Proračuna.
Daljnje rasprave nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predmetni prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna sa prihvaćenim amandmanom na glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška sa 7 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ glasa donijelo Izmjene i
dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018.godinu u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

TOČKA 2.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018.god.
Predlagatelj Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini
je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
11.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara
Gradiška sa 7 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2018.godini , u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 3.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018.god.
Predlagatelj Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018.godini je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
11.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara
Gradiška sa 7 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽAN“ donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini.
TOČKA 4.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u
2018.godini
Predlagatelj Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.godini
je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
11.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara
Gradiška sa 7 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽAN“ donijelo Izmjene i dopune Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa u 2018.godini.
Sjednica je zaključena u 20,10 sati.
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