ZAPISNIK
sa 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 15.svibnja 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 i Zlatinka Barišić.
Sjednici nisu nazočni: Ivan Kukić (opravdao izostanak), Mihajlo Matokanović i Robera Šišić.
Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić, zamjenik načelnika,
Štefica Slovinac – pročelnica i novinarka Radio Bljeska Okučani.
Zapisnik vodi Željka Zečević.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 9.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne
vijećnike te ostale nazočne.
Utvrđuje da je sjednici nazočno 8 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i
odlučivanje.
Predsjednik Vijeća potom, za 9. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći
Dnevni red:
-Usvajanje Zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća od 22.03.2018.god.
-Aktualni sat
1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara
Gradiška
2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Stara Gradiška
za razdoblje 2018.-2023.godine
3. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području Općine Stara Gradiška
Dnevni red usvojen je jednoglasno, sa 8 glasova „ZA“.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 22.03.
2018.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti?
Primjedbi nije bilo te je Zapisnik sa 8.sjednice verificiran.
Od 19,05 sati sjednici pribiva i vijećnik Mihajlo Matokanović, te je ukupan broj nazočnih
vijećnika 9.
AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima.
Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne te izvješćuje kako slijedi:

-sa ovom sjednicom žurili smo zbog donošenja Plana gospodarenja otpadom koji nam je nužan
za apliciranje na sredstva Fonda za zaštitu okoliša. Također, zbog zakonskog roka za donošenje Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i početkom mjeseca lipnja morat ćemo održati
sjednicu Vijeća.
-na prošloj sjednici Vijeća dao sam Vam kratko izvješće o troškovima nastalim u udarnom
razdoblju obrane od poplave na našem području. Za danas smo pripremili i financijsko izvješće te
možete i sami vidjeti koliki su troškovi i na što se odnose. Primjetno je da je značajan trošak nabavka
pumpe, ali ona nam ostaje u opremi te ćemo je u slučaju nužde koristiti.
-aplicirani projekt obnove doma u Gornjem Varošu nije nažalost prošao na natječaju
Ministarstva regionalnog razvoja. Sredstva imamo te ćemo obnovu sami financirati.
-sutra u Ministarstvu reg.razvoja imamo dogovoreno potpisivanje ugovora za sufinanciranje
projekta nastavka izgradnje toplovoda Stara Gradiška. Vrijednost odobrene potpore je 250.000 kuna
-još uvijek čekamo rezultate natječaja Ministarstva graditeljstva gdje smo aplicirali za nabavku
komunalne opreme
-na mostu u Gornjem Varošu radili smo popravak odnosno izmjenu dijela dasaka. Pri tom smo
primjetili da tamo nedostaje sve više i više velikih vijaka čime se i sigurnost dovodi u pitanje, stoga molim
da i sami pripazite i zamolite i ostale da se više vijci ne otuđuju.
-sa predstavnicima Vijeća srpske nacionalne manjine održao sam sastanak u Gređanima.
Razgovarali smo o brojnim aktivnostima i potrebama mještana, između ostaloga o odvozu komunalnog
otpada, ošasnoj imovini koju planiramo darovati za potrebe SPC te mogućnosti izgradnje mrtvačnice na
groblju. Budući se radi o značajnim financijskim sredstvima i složenoj proceduri za teh.dokumentaciju
plan je da se izgradi nadstrešnica. Također, dogovorili smo i da stanovništvo po potrebi koristi
mrtvačnicu u Uskocima.
-zamjena žarulja na javnoj rasvjeti najavljena je do konca mjeseca
-sanirana je deponija na groblju u Uskocima, postavit ćemo kontejnere za lampione te se
nadamo da će mještani sami početi koristiti iste. Također, prilikom radova pronađena je bomba.
-prema informacija koje smo dobili od Hrvatskih šuma, od ove godine u šumsko-gospodarsku
osnovu uvršteno je pašarenje. Točne lokacije na kojima će isto biti dozvoljeno znat ćemo kasnije.
-proveden je preventivni larvicidni tretman komaraca i moramo primjetiti da im se broj smanjio.
Od 19,15 sati sjednici pribiva i vijećnica Roberta Šišić, odnosno sjednici je ukupno nazočno 10
vijećnika.
Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku i poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni sat.
Roberta Šišić: može li se na neki način riješiti s MUP-om ili im sugerirati neki drugi bolji način
rješavanja problema na cesti koji imamo kad su gužve a želimo samo stići doma?
Velimir Paušić: sugestije smo već dali, čak smo se i pismeno obraćali s zamolbom da se postavi
neka signalizacija na cestu. Osobno, mogu reći da je sve stvar organizacije, u nekim smjenama to bude u
redu a ponekad je zaista problem jer domaći ili moraju čekati u koloni ili istu pretjecati što je kršenje
prometnih pravila ali i utječe na sigurnost. Ponovno ćemo pisati, pa ćemo vidjeti što će biti.
Ivica Mihaljinić: zanima me kanalizacija. Što se planira s njom i kada će ići izgradnja priključaka?
Nadalje, koliko znamo, koncesiju za dimnjačara smo dali. Što je s tim?
Velimir Paušić: planira se staviti u funkciju, što drugo. Dakle, treba riješiti precrpnu pumpu kod
Uskoka i ishoditi uporabnu dozvolu. Tek onda se ide na izgradnju priključaka. U pregovorima smo s

Vodovodom Zapadne Slavonije o mogućnosti sufinanciranja izgradnje priključaka od strane Hrvatskih
voda.
Što se tiče dimnjačara, oni će dolaziti po pozivu i to vjerovatno za više korisnika. Znamo da bi svi
trebali čistiti dimnjake, ali opet ostaje mogućnost da će biti i onih koji to neće napraviti.
Danijela Tonžetić: sjenica u Novom Varošu – tko je bio izvođač i znate li u kakvom je sad stanju?
Ono je opasnost za sve koji se tamo kreću. Drugo pitanje je mogu li građani prisustvovati sjednicama
općinskog vijeća?
Velimir Paušić: konstrukciju za sjenicu radili su Milići iz Novog Varoša, krovište tvrtka Slu-kom.
Planiramo popravak.
Što se tiče nazočnosti građana to piše u Poslovniku o radu Općinskog vijeća. Dakle, mogu
prisustvovati ali bez postavljanja pitanja odnosno bilo kakvog odlučivanja.
Tvrtko Beganović: da se nadovežem i u skladu s prostorom odnosno veličinom vijećnice (broj
građana).
Stjepan Margaletić: na jednoj od prošlih sjednica vijeća izvijestili ste nas da je angažirana osoba
sa strane za dokumentaciju za kanalizaciju. Da li je ta dokumentacija spremna?
Velimir Paušić: angažirana osoba je gosp. Žeruk. Pregledao je mrežu i utvrdio stanje. Postoji kvar
u Gornjem Varošu koji će biti otklonjen i ostaje, kako sam rekao, crpna pumpa u Uskocima. Potom će sve
biti spremno za uporabnu dozvolu.
Mihajlo Matokanović: zna li se po kojoj će se cijeni prodavati zemlja?
Velimir Paušić: pravilnik još nije izrađen, predviđamo oko 10.000 do 15.000 po ha.
Drugih pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat.
TOČKA 1.

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška

Predlagatelj Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška je
načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 9.sjednicu
Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić te pročelnica Štefica Slovinac.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice podržala ovaj prijedlog te Velimir Paušić, Mihajlo Matokanović, Štefica Slovinac i Stjepan
Margaletić koji je iznio prijedlog oporbe da se u Statut uvrsti i odredba da Općinsko vijeće ima dva
potpredsjednika od kojih je jedan iz članova oporbe.
Sudionici rasprave su se složili da će ovaj prijedlog biti podnesen u pismenoj formi.

Potom je predsjednik Vijeća dao prijedlog Statutarne odluke na glasovanje. Po obavljenom
glasovanju utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa SUZDRŽAN“
donijelo Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška u tekstu kako ga je
predložio predlagatelj.
TOČKA 2.

Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Stara Gradiška
za razdoblje od 2018. – 2023.godine

Predlagatelj Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Opčine Stara Gradiška za
razdoblje od 2018. – 2023.godine je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 9.sjednicu
Općinskog vijeća.
Opširno uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić, na kraju se zahvalivši
pročelnici Slovinac koja je izradila Plan gospodarenja a tako uštedjela Općini znatna financijska sredstva.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice podržala ovaj prijedlog te također zahvalila pročelnici te Mihajlo Matokanović i Velimir Paušić.
Po okončanju rasprave i glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine
Stara Gradiška sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o donošenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Stara Gradiška za razdoblje 2018. – 2023.godine, u tekstu kako ga je
predložio predlagatelj.
TOČKA 3.

Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području Općine Stara Gradiška

Predlagatelj Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na
području Općine Stara Gradiška je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 9.sjednicu
Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić koja je u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice podržala ovaj prijedlog.
Po okončanju rasprave i glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine
Stara Gradiška sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom SUZDRŽAN“ donijelo Program utroška sredstava od prodaje
kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Stara Gradiška, u tekstu kako ga je predložio
predlagatelj.

Sjednica je zaključena u 20,15 sati.
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