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UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

-

1554.
Na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 23. Statuta
Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“, broj 4/13pročišćeni tekst), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo je

PROGRAM RADA
Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške za
2014. godinu

-

-

II
U okviru samoupravnog djelokruga Gradsko vijeće će
tijekom godine raspravljati i odlučivati o prijedlozima općih
akata i temama za koje će materijale izraditi upravna tijela Grada kako slijedi:

A)

Rasprava u razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

-

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2013. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za
2013. godinu
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području grada Nove Gradiške za 2013. godinu,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Prostornog
plana uređenja grada Nova Gradiška,
Prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,
Prijedlog odluke o korištenju zemljišta i javnih površina
u gradu Nova Gradiška.

Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Nove Gradiške za 2013. godinu,
Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Nove
Gradiške za 2013. godinu,
Izvješće o izvršenju Proračuna grada Nove Gradiške
(kvartalno).

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

I
Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju aktivnosti
Gradskog vijeća u 2014. godini, vezano za ostvarivanje njegovih
zadaća iz samoupravnog djelokruga propisanih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada
Nove Gradiške i drugim propisima, a osobito u odnosu na poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana grada Nove Gradiške.

ISSN 0027-7932

-

Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području
grada Nove Gradiške,
Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u gradu
Nova Gradiška,
Prijedlog programa mjera za poticanje ulaganja i zapošljavanja u gradu Nova Gradiška,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške,
Prijedlog odluke o prodaji nekretnina čija vrijednost
prelazi zakonom određenu vrijednost da o istoj mora
odlučivati predstavničko tijelo,
Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja
grada Nove Gradiške,
Informacija o provedbi projekta Vodeni park.

URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU (Gradska služba)

-

Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Grada Nove
Gradiške za 2014. godinu,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora
na području grada Nove Gradiške,
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Gradske
knjižnice Nova Gradiška,
Analiza stanja zaštite i spašavanja grada Nove Gradiške
za 2013. godinu,
Prijedlog smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja
grada Nove Gradiške za 2014. godinu,
Aneks plana procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara,
Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta “Matija Antun
Relković” Nova Gradiška za 2013. godinu,
Izvješće o radu Gradske knjižnice Nova Gradiška za
2013. godinu,
Izvješće o radu Gradskog muzeja Nova Gradiška za
2013. godinu,
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Nova Gradiška za 2013.
godinu,
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Izvješće o radu Turističke zajednice Nova Gradiška za
2013.godinu,
Izvješće o radu Saveza športova grada Nove Gradiške za
2013. godinu,
Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture grada Nove
Gradiške za 2013. godinu,
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Nova
Gradiška za 2013. godinu,
Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nova
Gradiška za 2013. godinu,
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška za 2013. godinu,

-

-

-

Izvješće o stanju u prostoru grada Nove Gradiške,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja gradskog groblja u Novoj Gradiški,
Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana grada Nove Gradiške,
Izvješće o radu tvrtke Slavča d.o.o. Nova Gradiška,
Izvješće o radu tvrtke “Odlagalište” d.o.o. s informacijom o provedbi sanacije deponije komunalnog otpada
Šagulje-Ivik,
Izvješće o radu tvrtke “Eko kong” d.o.o. Nova Gradiška,
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture
u gradu Nova Gradiška za 2015. godinu,
Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

-

-

Prijedlog odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Grada Nove Gradiške za 2014. godinu,
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2014. godinu,
Nacrt proračuna Grada Nove Gradiške za 2014. godinu –
I čitanje,
Prijedlog proračuna Grada Nove Gradiške za 2015. godinu,
Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Grada Nove
Gradiške za 2015. godinu,
Izvješće o izvršenju Proračuna grada Nove Gradiške
(kvartalno).

Izvješće o radu Gradskog crvenog križa Nova Gradiška
za razdoblje 1.1.-30.6. 2014. godine,
Prijedlog programa poticanja razvoja turizma grada Nove Gradiške za 2015. godinu,
Prijedlog programa razvoja civilnog društva grada Nove
Gradiške za 2015. godinu,
Prijedlog programa razvoja športa grada Nove Gradiške
za 2015. godinu,
Prijedlog programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja grada Nove Gradiške za 2015. godinu,
Prijedlog programa javnih potreba u području socijalne
skrbi grada Nove Gradiške za 2015. godinu,
Prijedlog programa javnih potreba u području dodatnih
usluga u zdravstvu i preventivi grada Nove Gradiške za
2015. godinu,
Prijedlog programa predškolskog odgoja i obrazovanja
grada Nove Gradiške za 2015. godinu,
Prijedlog programa promicanja kulture grada Nove Gradiške za 2015. godinu,
Prijedlog programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne postrojbe za
2015. godinu,
Prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanja Nagrada
grada Nove Gradiške,
Prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanja Grb grada
Nove Gradiške,
Prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanja Medalja
grada Nove Gradiške.
III

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

-

Prijedlog odluke o prodaji nekretnina čija vrijednost
prelazi zakonom određenu vrijednost da o istoj mora
odlučivati predstavničko tijelo.

URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU (Gradska služba)

B) Rasprava u razdoblju srpanj-prosinac 2013. godine
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

PETAK, 28. VELJAČE 2014.

Osim tema sadržanih u točki II Gradsko vijeće će raspravljati i odlučivati o svim drugim pitanjima koja budu posebnim zakonima stavljena u djelokrug Grada, a koja će u danom
trenutku biti aktualna za Grad Novu Gradišku.
IV
Predlagatelji akata i pojedinih materijala za raspravu,
odnosno nositelji izrade materijala dužni su predsjedniku Gradskog vijeća dostaviti materijale najkasnije 15 dana prije roka utvrđenog za raspravu na sjednici Gradskog vijeća.
V
Ovaj Program objaviti će se u „Novogradiškom glasniku“.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

-

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Industrijski
park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganja,
Informacija o poslovanju trgovačkog društva Drvna
industrija Nova Gradiška d.o.o.,
Prijedlog strategije grada Nove Gradiške,
Prijedlog programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta na području
grada Nove Gradiške u 2015. godini,
Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području grada Nove Gradiške za 2015. godinu,

KLASA: 021 – 01/14 – 01/01
URBROJ: 2178/15-01-01-14-2
Nova Gradiška, 27. veljače 2014.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Josip Mikšić, dipl.ing., v.r.
_______________________
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PETAK, 28. VELJAČE 2014.

BROJ 1 - STRANICA 3
Članak 6.

1555.
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/ 11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. stavak 1. alineja 2
Statuta Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik", broj 4/13
-pročišćen tekst) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE, na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donosi

O D LU KU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup
i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške
Članak 1.
Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik"
broj 7/13) mijenja se prema odredbama ove Odluke.

Članak 50. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Ugovori o zakupu poslovnog prostora koji su sklopljeni
do stupanja na snagu ove Odluke uskladiti će se sa istom zaključivanjem dodataka ugovora o zakupu na način da će se u istima
kao cijena mjesečne zakupnine navesti dosadašnja cijena umanjena za odobrenu potporu temeljem Odluke o načinu i uvjetima
davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nove
Gradiške ("Novogradiški glasnik", broj 06/09) u koliko ista nije
manja od cijena navedenih u članku 14. ove Odluke, u protivnom će se u dodatcima ugovora primijeniti cijene iz članka 14.
ove Odluke, osim za udruge gdje će se kod zaključivanja dodataka ugovora primijeniti cijene iz članka 14 ove Odluke. "
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u "Novogradiškom glasniku".
Klasa:372-03/13-01/16
Ur. broj: 2178/15-01-14-6
Nova Gradiška, 27. 02. 2014.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Josip Mikšić, dipl.ing., v.r.
_______________________

Članak 2.
U članku 14. stavak 1. redak 7. tablice mijenja se i glasi:
Udruge

7,2

5,6

4

9

7

5

te se iza njega dodaje novi redak koji glasi:
Političke stranke
Članak 3.
U članku 14. stavak 1. iza tablice dodaje se novi stavak
koji glasi:
"Cijene iz stavka 1. ovoga članaka su izražene bez Poreza na dodanu vrijednost, a ugovorena cijena mjesečne zakupnine
određena ugovorom o zakupu uvećava se za iznos Poreza na
dodanu vrijednost."
Članak 4.
Članak 23. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Iznimno, u opravdanim slučajevima Gradonačelnik će na temelju stručnog mišljenja Upravnog tijela Gradske uprave nadležnog za upravljanje gradskom imovinom i troškovnika za planirane radove izrađenog od ovlaštenog izvođača dati suglasnost na
izvršenje radova iz prethodnog stavka, te će po završetku istih
predstavnici nadležnog Upravnog odjela izvršiti preglede radova
i zapisnik o izvršenim radovima nakon čega će se sa zaključiti
ugovora o ulaganju sa zakupnikom. Zakupnik je prije zaključenja ugovora o ulaganju dužan dostaviti sve račune za obavljene
radove, dokaz da je iste platio te ispostaviti Gradu račun sa specifikacijama priznatih ulaganja i njihovom vrijednošću uvećan
za iznos Poreza na dodanu vrijednost. Ovim ugovorom može se
predvidjeti prijeboj izvršenih ulaganja sa dospjelim iznosima
zakupnine o njihovom dospijeću."
Članak 5.
Članak 24. mijenja se i glasi:
"Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom utvrđeni iznos zakupnine uvećan za iznos Poreza na dodanu vrijednost mjesečno za prethodni mjesec, i to najkasnije do desetoga
dana u mjesecu."

1556.
Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 79. stavak 3. Statuta
Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 4/13pročišćeni tekst), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE, na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014., donijelo je

O D LU KU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške
Članak 1.
U Odluci o načinu provođenja izbora članova vijeća
mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške
(“Novogradiški glasnik”, broj 2/10; u nastavku: Odluka) u članku 1. stavak 2. riječi: ”uređuje izbor članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave” zamjenjuju se riječima: ”uređuju lokalni izbori”.
Članak 2.
U članku 2. stavak 2. Odluke riječi: “hrvatski državljanin
s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području
mjesnog odbora” zamjenjuju se rječju: “birač koji na dan stupanja
na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište
na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.”.
Članak 3.
U članku 4. stavak 1. Odluke riječ: “Gradonačelnik”
zamjenjuju se riječima: “Gradsko vijeće”.
U stavku 2. broj "60" zamjenjuje se brojem "90".

NOVOGRADIŠKI GLASNIK

STRANICA 4 - BROJ 1
Članak 4.

U članku 7. stavku 3 riječi ", a kojeg odredi politička
stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća mjesnog
odbora kojem je prestao mandat.", zamjenjuju se riječima
"kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke
stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.".
Članak 5.
U naslovu iznad članka 8. dodaju se riječi "I IZBORNA
PROMIDŽBA".
Članak 6.
U članku 8. stavak 1. riječi "predlažu političke stranke",
zamjenjuju se riječima "mogu predložiti političke stranke koje su
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora".
U stavku 4. riječi "nezavisnu kandidacijsku listu" zamjenjuju riječi "kandidacijsku listu grupe birača", te se riječi "30
potpisa birača upisanih u popis birača mjesnog odbora u kojem
se obavljaju izbori.", zamjenjuju riječima: "25 potpisa birača u
mjesnim odborima do 350 stanovnika, 35 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 350, do 500 stanovnika, 50 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 500, do 1.000 stanovnika, 70
potpisa birača u mjesnim odborima s više od 1.000, do 2.500
stanovnika, te 110 potpisa birača u mjesnim odborima s više od
2.500 stanovnika."
U stavku 5. riječi "nezavisne kandidacijske liste" zamjenjuju se riječima "kandidacijske liste grupe birača", te riječi
"nezavisne liste" s riječima "predlagatelja na listi".

PETAK, 28. VELJAČE 2014.

U stavku 3. riječi iza riječi : "Prošireni sastav Gradskog
izbornog povjerenstva", riječi "određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi izbornih lista, a čine ga" se brišu i dodaje riječ
"čine".
Članak 11.
U članku 18. stavku 2. riječi "osam dana prije izbora"
zamjenjuju se riječima "petnaest dana prije dana održavanja izbora".
Članak 12.
U članku 21. stavak 1. riječ "birališta" zamjenjuju se
riječima "biračkog mjesta".
Članak 13.
U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi "Prigovor zbog
nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača,
kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača mjesnog
odbora u kojem se provode izbori.".
Članak 14.
U članku 26. stavak 1. riječi "Odboru za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška" zamjenjuju se riječima "nadležnom uredu državne uprave".
U stavku 3. riječi "Odbor za statut i poslovnik Gradskog
vijeća Grada Nova Gradiška dužno" zamjenjuju se riječima
"nadležni ured državne uprave dužan".

Članak 7.
Članak 15.
U članku 9. stavku 1. broj "12" zamjenjuje se brojem
"14".

U članku 28. stavak 2. se briše.

U stavku 2. riječi "nezavisna lista" zamjenjuje se riječima "kandidacijska lista grupe birača".
U stavku 4. riječi "broj važeće osobne iskaznice i mjesto
njezina izdavanja" zamjenjuju se riječima "datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol.".
Iza rečenice "Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje
svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature.", briše se
točka, dodaje zarez i riječi: "koje sadržava i izjavu kandidata o
nepostojanju zabrane kandidiranja."
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: "Uz prijedloge kandidacijskih lista i kandidatura podnositelji su dužni dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne
promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i naziv banke kod
koje je račun otvoren.".
Članak 8.
U članku 11. stavku 1. riječi "nezavisnih lista" zamjenjuju se riječima "kandidacijskih lista grupe birača".
Članak 9.
Članak 13. mijenja se i glasi: "Članovi vijeća mjesnih
odbora biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način propisan odredbama zakona koji uređuje lokalne izbore.".
Članak 10.
U članku 15. stavku 2. riječ "Gradonačelnik" zamjenjuje
se riječima "Gradsko vijeće".

U stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi "najstariji član"
zamjenjuju se riječima ""prvi izabrani član s kandidacijske liste
koja je dobila najviše glasova".

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Zadužuje se Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba) da u roku od 8 dana od stupanja na snagu ove Odluke izradi
pročišćeni tekst Odluke o načinu provođenja izbora članova
vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške i objavi
ga u sljedećem broju “Novogradiškog glasnika”.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
“Novogradiškom glasniku”.
KLASA: 026-02/14-01/01
URBROJ:2178/15-01-01-14-3
Nova Gradiška, 27. 02. 2014.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Josip Mikšić, dipl.ing., v.r.
_______________________

PETAK, 28. VELJAČE 2014.

NOVOGRADIŠKI GLASNIK

1557.
Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 10.
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Nova
Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 4/13) i članka 34. stavka
1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 8/13), Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je

O D LU KU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području Grada Nova Gradiška
1. U postupku prikupljanja ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada
Nova Gradiška, izabire se obrt ELCOM – elektroinstalaterska
zanatska radnja, Zapolje, Ulica Ivana Zapoljskog 10, OIB:
28615602528, s ponuđenom cijenom od 148.202,00 kn bez
PDV-a, odnosno cijenom ponude s PDV-om u iznosu od
185.252,50 kuna.
2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Nova Gradiška zaključiti s
elektroinstalaterskim obrtom ELCOM, Zapolje, Ulica Ivana
Zapoljskog 10 Ugovor o izvođenju radova iz točke 1. Ove
Odluke na period od 4 (četiri) godine.
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S obzirom na dostavljeno pojašnjenje ponuditelja o sadržaju ponudbenih (jediničnih) cijena utvrđeno je da je ponuditelj
izjavio da ponudbene cijene obuhvaćaju sve tražene elemente
sukladno uputama uz ponudbeni troškovnik.
Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja razmotrilo je
dostavljene ponude i utvrdilo da u potpunosti ispunjavaju sve
uvjete iz natječaja provedenim postupkom prikupljanja ponuda te
je prema kriteriju za odabir, ponuda obrta obrt ELCOM – elektroinstalaterska zanatska radnj, Zapolje, I. Zapoljskog 10, ocijenjena
kao ponuda s najnižom cijenom i slijedom navedenog predložena
kao najpovoljnija.
Ujedno je utvrđeno da ponuditelj ima sposobnosti za
obavljanje komunalnih poslova na temelju dostavljenih podataka
o strukturi djelatnika, opreme i financijskim pokazateljima poslovanja.
Na osnovi prijedloga Stručnog povjerenstva, Gradonačelnik Grada Nova Gradiška utvrdio je prijedlog Odluke te ga dostavio Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na donošenje.
Uzevši u obzir sve navedeno Gradsko vijeće je odabralo
ponudu obrta ELCOM – elektroinstalaterska zanatska radnja,
Zapolje, I. Zapoljskog kao najpovoljniju, te ovlastilo Gradonačelnika da s istim sklopi ugovor.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može
pokrenuti upravni spor.
KLASA: 363-01/14-01/01
URBROJ: 2178/15-01-14-11
Nova Gradiška, 27. veljače 2014.

Obrazloženje
Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13) i
Odluke gradonačelnika Grada Nova Gradiška KLASA: 363-01/14
-09/01, URBROJ: 2178/15-02-14-2 od 27. siječnja 2014. godine,
pristupilo se prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Nova Gradiška
za period od sljedeće 4 godine.
Pozivna pisma sa natječajnom dokumentacijom (upute
ponuditeljima i ponudbeni troškovnik) upućen je 29.01.2014. na 5
adresa i to :
1. ORIOELEKTRO
Ulica Augusta Cesarca 9, 35250, Oriovac
2. ELCOM, elektroinstalaterska zanatska radnja
Ul. I. Zapoljskog 10, 35422 Zapolje
3. MESEŠ d.o.o.
Ul . I. Gundulića 20, 35400 Nova Gradiška
4. Elektroinstalaterska radionica „Saturn“
Ul. kralja Tomislava 171A, 35410 Nova Kapela
5. ELTERM d.o.o.
Industrijski park bb, 35400 Nova Gradiška
Četiri tvrtke uredno su zaprimile pozivna pisma, a tvrtka
MESEŠ d.o.o. nije preuzela dokumentaciju.
U ostavljenom roku pristigle su 2 ponude i to:
1. ORIOELEKTRO
Ulica Augusta Cesarca 9, 35250, Oriovac
2. ELCOM, elektroinstalaterska zanatska radnja
Ul. I. Zapoljskog 10, 35422 Zapolje
Stručno povjerenstvo je provelo cjeloviti postupak nabave, održalo dvije sjednice i izvršilo analizu prispjelih ponuda.
Nakon analize ponuda utvrđeno je da su obje ponude cjelovite,
međutim zbog značajne razlike u iznosu ponuda zatraženo je pojašnjenje od obrta ELCOM koji su elementi obuhvaćeni jediničnim
cijenama kako bi mogli nedvojbeno ocijeniti da li zadovoljavaju
odredbe zatražene ponudbenim troškovnikom.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Josip Mikšić, dipl.ing., v.r.
_______________________

1558.
Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 27. Statuta Gradske knjižnice Nova Gradiška, te članka 34. st. 1. alineja
8. Statuta Grada Nova Gradiška ( "Novogradiški glasnik", broj
5/09. - pročišćeni tekst), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE
GRADIŠKE na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014., donijelo
je

O D LU KU
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice
javne ustanove Gradska knjižnica Nova Gradiška
I.
Biljana Dakić, prof. imenuje se vršiteljicom dužnosti
ravnateljice javne ustanove Gradska knjižnica Nova Gradiška s
danom 12. 03.2014. godine.
II.
Imenovana će dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice
obavljati do imenovanja ravnatelja/ice na temelju natječaja, a
najduže godinu dana.

NOVOGRADIŠKI GLASNIK

STRANICA 6 - BROJ 1
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Novogradiškom glasniku.
KLASA: 612-04/14-01/01
URBROJ: 2178/15-01-01-14-8
Nova Gradiška, 27. 02. 2014.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Josip Mikšić, dipl.ing., v.r.
_______________________

1559.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (˝Narodne novine ˝, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01 ),) i članka 34 stavak 1.alineja 16.
Statuta Grada Nova Gradiška (˝Novogradiški glasnik˝, broj 04/13-pročišćen tekst) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE, na 7 sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donosi

O D LU KU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
Nove Gradiške, na adresi Ljudevita Gaja 5
u Novoj Gradiški
Članak 1.
Odobrava se prodaja nekretnine koja se sastoji od dva
dvosobna stana na II katu ulične poslovne zgrade i dvorišne
zgrade (P+P1), izgrađenih na kč.br. 2254/2 k.o. Nova Gradiška,
upisanih u zk.ul.br.4572 poduložak 4, što u naravi predstavlja
proizvodni pogon s kancelarijama na II katu ulične zgrade u
površini od 178,21m² i skladišni prostor u dvorišnoj zgradi, površine 686,71m² , po početnoj cijeni od 368.417,15 kn.
Članak 2.
Zadužuje se Gradonačelnik Grada Nove Gradiške, da
provede postupak prodaje nekretnine iz članka 1. ove Odluke, po
početnoj cijeni utvrđenoj u članku 1. ove Odluke, javnim natječajem.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u "Novogradiškom glasniku".
KLASA: 940-01/14-01/03
URBROJ: 2178/15-01-14 -3
Nova Gradiška, 20.02.2014.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Josip Mikšić, dipl.ing., v.r.
_______________________
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1560.
Na temelju članaka 21. i 27. Zakona o umjetničkom
obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11) te članka 34. st. 1.
alineja 8. Statuta Grada Nova Gradiška ( "Novogradiški glasnik", broj 5/09. - pročišćeni tekst), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE na 7. sjednici održanoj 27. veljače
2014., donijelo je

O D LU KU
o prijenosu osnivačkih prava Osnivača
(Gradskog vijeća) Grada Nove Gradiške nad
Podružnicom Osnovne glazbene škole Pučkog
otvorenog učilišta Matija Antun Relković Nova Gradiška na Brodsko-posavsku županiju
1. Ovom Odlukom Osnivač-Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške, prenosi osnivačka prava nad Osnovnom glazbenom školom, ustrojenoj kao Podružnica Pučkog otvorenog učilišta
Matija Antun Relković Nova Gradiška (Odluka o izmjenama
i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Matija Antun
Relković Nova Gradiška,broj 01-36-500/1998 od
29.12.1998.), uz suglasnost Gradskog vijeća Nove Gradiške,
Klasa: 610-01/99-01/08, Urbroj: 2178/15-01-99-4 od
4.3.1999., na Brodsko-posavsku županiju koja će svojim
aktom osnovati Odjel osnovnog umjetničkog obrazovanja pri
Osnovnoj školi Mato Lovrak Nova Gradiška.
2. Danom prijenosa osnivačkih prava Brodsko-posavska županija preuzima sva prava i obveze Osnivača utvrđenih Zakonom.
3. Nakon prijenosa osnivačkih prava nad Podružnicom- Osnovne
glazbene škole i izmjene osnivačkog akta, Pučko otvoreno
učilište Matija Antun Relković, uskladit će svoju djelatnost i
donijeti novi Statut ustanove.
4. Međusobne obveze i odnosi vezani za provedbu ove Odluke,
uredit će se naknadno odgovarajućim aktima između Brodsko
-posavske županije, Grada Nove Gradiške, Pučkog otvorenog
učilišta „Matija Antun Relković“ i Osnovne škole „Mato
Lovrak“ Nova Gradiška.
5. Za provedbu odredbi ove Odluke zadužuje se Ured za gradsku
samoupravu Grada Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija i ravnatelji ustanova Pučkog otvorenog učilišta „Matija
Antun Relković“ i Osnovne škole „Mato Lovrak“ Nova Gradiška.
6. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u
„Novogradiškom glasniku“.
KLASA: 612-03/14-01/01
URBROJ: 2178/15-01-01-14-4
Nova Gradiška, 27. 02. 2014.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Josip Mikšić, dipl.ing., v.r.
_______________________
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AKTI GRADONAČELNIKA
1561.
Temeljem članka 60. Stavak 1. Alineja 2. Statuta Grada
Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13), Gradonačelnik Grada Nove Gradiške, dana 02. siječnja 2014. godine, donio
je slijedeću

O D LU KU
o dodjeli naknade za opremu novorođenog
djeteta u 2014. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i
korištenja prava na pomoć za nabavu opreme za novorođeno
dijete u obitelji te visina pomoći i postupak njezina ostvarivanja
u 2014. godini.
Pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete u obitelji
je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi novorođenog djeteta.
Članak 2.
Pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete
u obitelji mogu ostvariti i koristiti roditelji, odnosno samohrane
majke ili očevi, pod uvjetom da:

-

-

broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv
banke na koju će se izvršiti uplata.
Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove
originale na uvid.
Članak 5.
Odsjek za društvene djelatnosti Grada Nove Gradiške
utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu novčane pomoći sukladno ovoj Odluci.
O pravu za isplatu sredstava pročelnik Ureda za Gradsku
samoupravu donosi Rješenje.
Novčani iznos će biti isplaćen nakon donošenja Rješenja.
Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti za isplatu, izdaje se rješenje o
odbijanju zahtjeva.
Članak 6.
Sredstva za provedbu Odluke osigurana su u Proračunu
Grada Nove Gradiške za 2014.godinu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.siječnja 2014. godine i objavit će se u
„Novogradiškom glasniku“.
KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 2178/15-02-14-1
Nova Gradiška, 2. siječnja 2014.

je jedan roditelj državljanin Republike Hrvatske, s prijavljenim prebivalištem u gradu Nova Gradiška
je dijete nakon rođenja prijavljeno u gradu Nova Gradiška
se pisani zahtjev podnese u roku od 4 mjeseca od rođenja
djeteta

U slučaju da je roditelj promijenio prebivalište u razdoblju od dana rođenja djeteta za koje se zahtjev podnosi pa do
dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za
opremu novorođenog djeteta dužan je Odsjeku za društvene
djelatnosti Grada Nova Gradiška dostaviti potvrdu da nije ostvario pravo na novčanu pomoć za ovu namjenu za to dijete u Gradu, odnosno Općini gdje je imao ranije prebivalište.
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GRADONAČELNIK
GRADA NOVE GRADIŠKE
Željko Bigović, ing., v.r.
__________________________

1562.
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 86/08), gradonačelnik Grada Nova Gradiška utvrđuje slijedeći

Članak 3.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU

Visina pomoći za nabavu opreme za novorođeno dijete
u 2014. godini iznosi 2.000,00 kuna i isplatit će se u jednokratnom iznosu na tekući račun ili žiro račun podnositelja zahtjeva.

U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVA
GRADIŠKA ZA 2014. GODINU

Članak 4.

Članak 1.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji podnosi se Gradu Nova Gradiška,Uredu za gradsku samoupravu (Gradska služba), Odsjeku za
društvene djelatnosti u roku od 4 mjeseca od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za isplatu pomoći za nabavu opreme za novorođeno dijete podnositelj zahtjeva je dužan
priložiti i preslike slijedećih dokumenata:
- uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva (jednog od
roditelj) u gradu Nova Gradiška,
- osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva,
- izvadak iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete,
- potvrda o prebivalištu za dijete za koje se zahtjev podnosi

Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Nova Gradiška
tijekom 2014. godine.
Članak 2.

-

Plan prijama u službu sadrži:
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim
tijelima Grada Nova Gradiška,
potreban broj službenika i namještenika za prijam na
neodređeno vrijeme za 2014. godinu,
potreban broj vježbenika za prijam odgovarajuće stručne
spreme i struke za 2014. godinu,
popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada
Nova Gradiška pripadnicima nacionalnih manjina,

Klasa: 112-01/1414-01/01
Urbroj:2178/15-02-01-14- 1
Nova Gradiška, 20.01.2014.
GRADONAČELNIK
GRADA NOVE GRADIŠKE
Željko Bigović, ing., v.r.
__________________________
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u “Novogradiškom glasniku”.

33

Članak 8.

UKUPNO

Plan prijma u službu objavljuje se u Službenom glasilu
Grada Nova Gradiška.

5

Članak 7.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

U upravnim tijelima Grada Nova Gradiška zaposlen je 1
pripadnik nacionalnih manjina.

1

Članak 6.

1

U Grad Nova Gradiška u 2014. godini ne planira se
prijam vježbenika .

6

Članak 5.

2

U Grad Nova Gradiška u 2014. godini planira se prijam
na neodređeno vrijeme:
3 službenika/službenice VSS
1 službenik/službenica VŠS

5

Članak 4.

1

Na dan donošenja Plana prijma u službu u Grad Nova
Gradiška za 2014. godinu u upravnim tijelima Grada Nova Gradiška zaposleno je 33 službenika i namještenika.

17

Članak 3.
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URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU
(GRADSKA SLUŽBA9
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

broj pripadnika nacionalnih manjina koje je potrebno
zaposliti radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu
kojim se utvrđuje sustav lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Naziv upravnih tijela

-

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVA GRADIŠKA U 2014. GODINI
Stanje popunjePotreban
Potreban broj
Stanje poStanje popunje- Planirani broj Planirani broj Prijam vježPotreban
nosti radnih
broj pripadslužbenika i
punjenosti
nosti radnih
službenika na namještenika benika na
broj osoba s
mjesta pripadninika nacionamještenika
radnih
mjesta osobama neodređeno na neodređeno određeno
invaliditecima nac. manjinalnih mana određeno
mjesta
s invaliditetom
vrijeme
vrijeme
vrijeme
tom
na
njina
vrijeme
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2
3
4
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6
7
8
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OSTALI AKTI
1563.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Ured za gradsku samoupravu
KLASA: 015-09/09-01/01
URBROJ: 2178/15-03-01-14-10
Nova Gradiška, 05.04.2014.god.

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Novogradiškog
glasnika broja 08. od prosinaca 2013. utvrđena je tiskarska pogreška u grafičkom prikaza 1. na stranici 67.koji je sastavni dio
Odluke o određivanju i imenovanju ulica u Industrijskom parku
Nova Gradiška i ulice Grgura Ninskog (“Novogradiški glasnik”,
08/2013).

I S P RAV A K
Mijenja se grafički prikaza 1. koji je sastavni dio Odluke
o određivanju i imenovanju ulica u Industrijskom parku Nova
Gradiška i ulice Grgura Ninskog (“Novogradiški glasnik”, 08/2013) na način da se grafički prikaz 1. s upisanim nazivom
ulice “Ulica 121. brigade Hrvatske vojske” ispravlja grafičkim
prikazom 1. s upisanim nazivom ulice “Industrijska ulica”.
GLAVNI UREDNIK
Mate Križić dipl.iur.
_____________________________
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BILJEŠKE
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