
Z A P I S N I K 

 

sa 17.sjednice Opdinskog vijeda Opdine Stara Gradiška, održane dana 18.rujna 2019.godine s 

početkom u 18,30 sati u opdinskoj vijednici Opdine Stara Gradiška. 

 

Sjednici su nazočni: Tvrtko Beganovid, Zlatinka Barišid, Mihajlo Matokanovid, Ivica Nezid, 

Mato Čovid, Stjepan Margaletid, Stojan Skopljak, Ivan Kukid i Roberta Šišid. 

 

Sjednici nisu nazočni vijednici: Ivica Mihaljinid (opravdao izostanak) i Danijela Tonžetid. 

 

Ostali nazočni: Velimir Paušid –načelnik Opdine, Damir Figurid –zamjenik načelnika, Štefica 

Slovinac –pročelnica Jed.upravnog odjela Opdine i Mato Višid –Radio Bljesak. 

 

Zapisničar: Željka Zečevid. 

 

Predsjednik Opdinskog vijeda otvara 17.sjednicu Opdinskog vijeda i pozdravlja sve nazočne 

vijednike i ostale nazočne. 

Utvrđuje da je na sjednici nazočno 9 vijednika, odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad 

i odlučivanje. 

 

Predsjednik Vijeda, potom, za 17.sjednicu predlaže sljededi 

 

Dnevni red: 

 -Usvajanje Zapisnika sa 16.sjednice Opdinskog vijeda održane 13.06.2019.godine 

 -Aktualni sat 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Opdine Stara Gradiška za 2019.godinu 

2. a) Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim  

          djelatnostima 

     b) Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti drugoj jedinici 

          lokalne samouprave 

     c) Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju 

          ugovra 

     d) Prijedlog Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o 

          koncesiji 

3. Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene  

        odore komunalnog redara 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“. 

 

Predsjednik Vijeda daje na usvajanje Zapisnik sa 16.sjednice Opdinskog vijeda, održane 

13.06.2019.godine. Primjedbi na Zapisnik nije bilo te je isti jednoglasno verificiran. 

 

 

 



AKTUALNI SAT: 

 

Predsjednik Vijeda daje riječ načelniku Opdine da izvjesti o aktualnostima. 

 

Načelnik Velimir Paušid pozdravlja nazočne te izvješduje kako slijedi: 

-ovih dana ponovno smo dobili priznanje za transparentnost našeg Proračuna, odnosno i ove 

godine ocjenjeni smo ocjenom 5. Možda se to nekome ne čini osobito značajnim, ali vjerujte, 

nema baš puno jedinica lokalne samouprave koje ved nekoliko godina za redom dobivaju 

odličnu ocjenu od Instituta za financije. 

-aktualni građevinski radovi : u tijeku je sanacija domova u Novom Varošu i Gređanima. 

Radove obavlja ista tvrtka i moram redi da smo izuzetno zadovoljni tempom i načinom rada. 

Očekujemo završetak prije ugovorenih rokova. 

-ceste: pri kraju je cesta u Protini, te demo uskoro istu i asfaltirati. Rekonstrukcija ulica u 

Staroj Gradiški je gotova, slijedi tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvola. 

-nakon dobivanja uporabne dozvole za rekonstrukciju ulica, pristupit demo i izgradnji 

parkirališta u Staroj Gradiški 

-rekonstrukcija javne rasvjete: zamjena svjetiljki je gotova, uskoro ide i nabava za izgradnju 

dijela rasvjete od Stare Gradiške prema Donjem Varošu, koja treba biti završena do kraja 

godine. 

-kanalizacija: započela je izgradnja kanalizacijskih priključaka u Donjem Varošu. Vidjet demo 

kako de tedi radovi i koliko toga de se uspjeti napraviti do kraja godine. Podsjedam da 

priključke pladamo mi i Hrvatske vode. 

-u tijeku je izrada projekta uređenja Trga hrvatskih branitelja. Bit de to širi projekt koji de 

obuhvatiti i ceste i parkove, kulturnu baštinu. 

-zajednička služba komunalnog redarstva: proveden je javni natječaj za prijem u službu, Od 

16.09.zaposlili smo jednu osobu s našeg područja.  

-bududi nam Dan Opdine 29.09. ove godine pada nedjeljom, prijedlog je da ga obilježimo bez 

svečane sjednice, dakle polaganjem vijenaca, misom i domjenkom za građane kod župne 

crkve. Vijednici su jednoglasno podržali prijedlog načelnika. 

-nadalje, u okviru Dana Opdine, 28.rujna 2019.godine upriličiti demo dodjelu nabavljenih 

kamera našoj GP Stara Gradiška, kao pomod u njihovom radu. 

- uskoro započinjemo s izradom Proračuna za 2020.godinu pa pozivam sve vas i sve naše 

mještane da se prijedlozima aktivno uključe. 

 

Predsjednik Vijeda zahvaljuje načelniku te poziva vijednike da se uključe u aktualni sat 

postavljanjem pitanja. 

 

Stojan Skopljak: dio sijalica javne rasvjete u Gređanima bi trebalo zamjeniti a i postaviti neke 

nove na mjestu gdje očito nedostaju. Ujedno, poziv svim vijednicima da se 27.10.2019.godine 

pridruže svečanom obilježavanju Svete Petke u Gređanima. 

Velimir Paušid: bududi je svakako u tijeku zamjena starih svjetiljki novom LED rasvjetom, 

traženo de biti napravljeno. 

 



Stjepan Margaletid: izuzetno mi je drago da se konačno krenulo s izgradnjom priključaka na 

kanalizaciju. Kolika je cijena priključka? Nadalje: ljetos su se radila istraživanja stanja 

obrambenog nasipa. Imamo li informaciju kada de započeti radovi na njemu? I kao trede, 

zašto još uvijek nije riješena ograda kod kapelice na Pivarama? 

Velimir Paušid: uz našu subvenciju i sredstva Hrvatskih voda u ovoj i sljededoj godini, cijena 

priključka za naše korisnike je simbolična. Koliko sam upoznat, u tijeku je izrada projekta 

rekonstrukcije obrambenog nasipa, a kad de radovi započeti ne znamo. Što se tiče Pivara, 

propustili smo to napraviti, ali trudit demo se ispraviti grešku i napraviti obedano. 

 

Ivica Nezid: za potrebe istraživanja stanja nasipa vršeno je bušenje i ponegdje su ostale rupe. 

To je sad otvoreno, šire se, postaju opasnost za ljude. Hode li to netko popraviti ili de ostati 

tako i do kada? 

Velimir Paušid: možemo o tome poslati upit Hrvatskim vodama. 

 

Roberta Šišid: i nakon radova rekonstrukcije ulica u Staroj Gradiški ostalo je sitnica koje bi 

trebalo spomenuti izvođaču radova da sanira. Jako mi se sviđa ideja sveobuhvatnog uređenja 

Trga hrvatskih branitelja, pogotovo uređenja velikog parka. U kom stilu? 

Velimir Paušid: austrougarski stil. 

 

Mihajlo Matokanovid:  U Hrvatskim šumama se treba raspitati zašto za naše mještane (Gornji 

Varoš i Uskoci) nema drva nego moramo idi u druge šume. 

Velimir Paušid: poslat demo upit Upravi šuma. 

 

Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeda zaključuje aktualni sat. 

 

TOČKA 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Opdine Stara Gradiška za 2019. 

 

Predlagatelj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Opdine Stara Gradiška za 

2019.godinu je načelnik Opdine. 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje vijednici su primili u materijalima za 17.sjednicu 

Opdinskog viječa. 

Opširno uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica 

Slovinac, a potom i načelnik Velimir Paušid. 

 

Predsjednik Vijeda otvorio je raspravu. U raspravi je sudjelovala Roberta Šišid koja je u ime 

kluba vijednika Hrvatske demokratske zajednice podržala prijedlog Polugodišnjeg izvještaja. 

 

Po okončanju rasprave, predsjednik Vijeda daje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja na 

glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijednici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ 

usvojili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Opdine Stara Gradiška za 2019.godinu, u 

tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

 

 



TOČKA 2. a) Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 

   djelatnostima 

  b) Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti drugoj  

                                jedinici lokalne samouprave 

  c) Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju 

na  

       temelju ugovora 

  d) Prijedlog Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se obavlja na temelju  

                               ugovora o koncesiji 

 

Predlagatelj predmetnih Odluka vezano uz komunalne djelatnosti  je načelnik Opdine. 

 

Prijedlog akata uz detaljno obrazloženje vijednici su primili u materijalima za 17.sjednicu 

Opdinskog viječa. 

 

Uvodna pojašnjenja prijedloga svake odluke pojedinačno  dala je pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Štefica Slovinac. 

 

Predsjednik Vijeda otvorio je raspravu. U raspravi je sudjelovala Roberta Šišid koja je u ime 

kluba vijednika Hrvatske demokratske zajednice podržala prijedloge svih Odluka. 

 

Po okončanju rasprave, predsjednik Vijeda daje prijedloge Odluka na glasovanje.  

 

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijednici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojili 

Odluku o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima, Odluku o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti drugoj jedinici lokalne samouprave, Ofluku o 

određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora te Odluku o 

komunalnoj djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji, u tekstu kako ga je 

predložio predlagatelj. 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu 

  službene odore komunalnog redara 

 

Predlagatelj Odluke o  izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene 

odore komunalnog redara   je načelnik Opdine. 

 

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje vijednici su primili u materijalima za 17.sjednicu 

Opdinskog viječa. 

 

Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac te 

načelnik Velimir Paušid 

 

Predsjednik Vijeda otvorio je raspravu.  

U raspravi jsu sudjelovali: Roberta Šišid, Štefica Slovinac i Velimir Paušid  



 

Po okončanju rasprave, predsjednik Vijeda daje prijedlog Odluke na glasovanje.  

Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijednici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojili 

Odluku o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore 

komunalnog redara., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

 

 

Sjednica je zaključena u 19,13 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OPĆ.VIJEĆA: 

 

Željka Zečevid       Tvrtko Beganovid 
 


