ZAPISNIK
sa 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 22.ožujka 2018.godine s
početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška.
Sjednici su nazočni: Tvrtko Beganović, Ivica Mihaljinić, Stjepan Margaletić, Ivan Kukić, Ivica
Nezić, Mato Čović, Mihajlo Matokanović, Roberta Šišić i Zlatinka Barišić.
Sjednici nisu nazočni: Danijela Tonžetić i Stojan Skopljak.
Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika,
Štefica Slovinac – pročelnica, novinar Radio Bljeska Okučani Mato Višić.
Zapisnik vodi Željka Zečević.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 8.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne
vijećnike te ostale nazočne.
Utvrđuje da je sjednici nazočno 9 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i
odlučivanje.
Predsjednik Vijeća potom, za 8. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći
Dnevni red:
-Usvajanje Zapisnika s 7.sjednice Općinskog vijeća od 31.01.2018.god.
-Aktualni sat
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za
2017.godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2017.godini
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2017.godini
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017.godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u 2017.godini
6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017.godini
7. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Stara Gradiška
8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta Općine Stara
Gradiška
Ujedno, predlaže dopunu Dnevnog reda točkom:
9.Prijedlog Odluke o isključenju iz opće uporabe putova pod upravom Općine Stara
Gradiška i prijenos istih u vlasništvo Republike Hrvatske
Predloženi dopunjeni Dnevni red usvojen je jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.
2018.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti?
Primjedbi nije bilo te je Zapisnik sa 7.sjednice verificiran.
AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima.

Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne te zahvaljuje vijećnicima na prihvaćenoj odgodi
sjednice Vijeća zbog izvanredne situacije uzrokovane visokim vodostajem rijeke Save.
Potom daje kronološki prikaz izvršenih aktivnosti u cilju provođenja svih potrebnih preventivnih
mjera na obrani od poplave. Također, zahvaljuje se svim tvrtkama i pojedincima koji su se uključili u
ove aktivnosti, posebice Hrvatskim vodama koje su koordinirale sve aktivnosti i usmjeravale kako
najbolje djelovati.
Velika zahvala ide i stanovništvu svih naših naselja odnosno ljudima koji su neumorno danonoćno
radili na punjenju vreća i gradnji zečjih nasipa, DVD Donji Varoš i njihovim prijateljskim društvima koji
su došli pomoći. Za sve njih Općina je osigurala hranu i napitke svih ovih dana, na svoj trošak. Ujedno
zahvala i članicama Udruge Hrvatska žena koje su logistički pomagale, kuhale kavu, čaj te pripremile
peciva i slično.
Napomenuo je da se preventivne mjere provode i u naselju Gređani gdje je sada još kritično.
U konačnici, možemo reći da su sve potrebne mjere poduzete, situacija je pod kontrolom, vodostaj
stagnira, nadamo se najboljem.
Riječ je potom uzeo Damir Figurić, predsjednik Stožera civilne zaštite općine Stara Gradiška
koji je iznio tehničke detalje ove operacije. I on se zahvalio svima koji su nam pomogli te posebno
istakao da se cijelo vrijeme vodilo računa da se razmišlja i radi bez panike. Rezultati su odlični, što je
pohvalio i Županijski Stožer Civilne zaštite.
sat.

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

Mihajlo Matokanović: ja bih pohvalio i žene iz Uskoka koje su se zaista iskazale u Uskocima,
opskrbljujući radnike svježim kolačima, pecivima, kavom i svim ostalim potrebnim tijekom svih dana
akcije.
Predsjednik Vijeća potom zaključuje aktualni sat.
TOČKA 1.

Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2017.

Predlagatelj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2017.godinu
je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac kao i načelnik Velimir Paušić.
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.
U raspravi su također sudjelovali Stjepan Margaletić i Štefica Slovinac.
Daljnje rasprave nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predmetni Izvještaj na glasovanje. Po
obavljenom glasovanju utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno, sa 9
glasova „ZA“ usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2017.godinu u
tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture u 2017.god.

Predlagatelj Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2017.godini je načelnik Općine.

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac kao i načelnik Velimir Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara
Gradiška jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017.godini , u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture
u 2017.god.

Predlagatelj Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2017.godini je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.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 jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2017.godini , u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 4.

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017.godinu

Predlagatelj Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017.godinu je
načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac kao i načelnik Velimir Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara
Gradiška jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi i sportu za 2017.godinu , u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 5.

Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2017.godinu

Predlagatelj Izvješća o izvršenju socijalne skrbi za 2017.godinu je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.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 jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za
2017.godinu , u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

TOČKA 6.
Općine.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017.godini

Predlagatelj Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017.godini je načelnik

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.
U raspravi su sudjelovali velimir Paušić, Mihajlo Matokanović, Štefica Slovinac i Ivica Nezić.
Po okončanju rasprave, predsjednik Vijeća dao je predmetno Izvješće na glasovanje. Po
provedenom glasovanju utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška sa 8 glasova „ZA“ i 1
glasom „SUZDRŽAN“ usvojilo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017.godini, u
tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 7.

Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Stara Gradiška

Predlagatelj Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Općine Stara Gradiška je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac kao i načelnik 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 dodjeli koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Stara Gradiška, u tekstu kako ga je predložio
predlagatelj.
TOČKA 8.

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta Općine Stara
Gradiška

Predlagatelj Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta Općine Stara Gradiška je
načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.
U raspravi su sudjelovali Velimir Paušić, Stjepan Margaletić i Mihajlo Matokanović.
Po okončanju rasprave, predsjednik Vijeća daje predmetnu Odluku na glasovanje. Po
obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška sa 8
glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o pokretanju postupka izmjena i dopuna
Statuta Općine Stara Gradiška, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 9.

Prijedlog Odluke o isključenju iz opće uporabe putova pod upravom Općine
Stara Gradiška i prijenos istih u vlasništvo Republike Hrvatske

Predlagatelj Odluke o isključenju iz opće uporabe putova pod upravom Općine Stara Gradiška
i prijenos istih u vlasništvo Republike Hrvatske je načelnik Općine.

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
8.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.
Rasprave nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška je jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijelo Odluku o
isključenju iz opće uporabe putova pod upravom Općine Stara Gradiška i prijenos istih u vlasništvo
republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Sjednica je zaključena u 20,20 sati.
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