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S L U Ž B E N O  G L A S I L O  
G R A D A  N O V A  G R A D I Š K A  

 

Na temelju odredbe članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, 
broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.) i  članka 57. Statuta 
Dječjeg vrtića Nova Gradiška  na zajedničkoj sjednici osni-
vača Dječjeg vrtića Nova Gradiška održanoj 18. 01. 2021. 
godine donesena  je  

ODLUKA 
o imenovanju ravnateljice ustanove 

Dječji vrtić Nova Gradiška 
 

1. VERA TROBIĆ iz Nove Gradiške, Požeška 33, OIB: 
51536577601, imenuje se za ravnateljicu ustanove 
Dječji vrtić Nova Gradiška. 

2. Imenovana iz točke 1. dužnost će obavljati na vrijeme 
od četiri godine, a stupit će na dužnost 16. 02. 2021. 
godine. 

3. Odluka će se objaviti u Novogradiškom glasniku. 

 

Obrazloženje 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na 109. 

sjednici održanoj 20. studenoga  

2020. donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za 
izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Nova Gra-
diška. 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg 
vrtića Nova Gradiška objavljen je 24. studenoga 2020. 
godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 
u Narodnim novinama. 

U  natječajnom postupku zaprimljene su dvije zamolbe 
te uvidom u pristiglu dokumentaciju obje su ispunjavale 
uvjete natječaja. To su Ranka Starivlah i Vera Trobić. 

U skladu s Poslovnikom o radu, Upravno vijeća Dječjeg 
vrtića Nova Gradiška je na sjednici održanoj 29. prosinca 
2020 godine javnim glasovanjem jednoglasno donijelo 
Prijedlog odluke o imenovanju kandidatkinje za ravnatelji-
cu Dječjeg vrtića Nova Gradiška, KLASA: 003-06/20-
01/01, URBROJ: 2178/15-380-01/01-20 kojom predlaže da 
se za ravnateljicu Dječjeg vrtića  Nova Gradiška imenuje  
Veru Trobić rođena 22. 03. 1964. iz Nove Gradiške. 

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 37. 
stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  
(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.) i  
članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška  na zajed-
ničkoj sjednici osnivača Dječjeg vrtića Nova Gradiška odr-
žanoj 18. siječnja 2021. godine odlučeno je kao u izreci 
ove Odluke. 

Uputa o pravnom lijeku:  

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može 
pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Repub-
like Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. 

KLASA: 601-02/20-01/03 

URBROJ: 2178/15-02-21-02   

Nova Gradiška, 18. siječnja  2021. 

 

OSNIVAČI: 

za Grad Novu Gradišku 

Zamjenik gradonačelnika: 

Borislav Vidošić ,v.r 

 

za Općinu Nova Kapela  

Načelnik: 

Ivan Šmit. v.r. 

 

za Općinu Gornji Bogićevci 

Načelnik 

Pavo Klarić, dipl. oec.,v.r. 

 

za Općinu Okučani 

Načelnik: 

Aca Vidaković, v.r. 

 

za Općinu Staro Petrovo Selo 

Načelnik: 

Nikola Denis, univ. bacc. oec.,v.r. 

 

za Općinu Cernik 

Načelnik: 

Vitomir Žakić, dipl. ing. agr.,v.r. 

 

za Općinu Stara Gradiška 

Načelnik: 

Velimir Paušić, dipl. ing.,v.r. 

AKTI GRADONAČELNIKA - 2317. 

Temeljem članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada 
Nova Gradiška ( "Novogradiški glasnik", broj 1/18.) Zamje-
nik gradonačelnika Grada Nova Gradiška dana 04. siječnja 
2021., donosi 

ODLUKU 
o pravu na pomoć za nabavu opreme za 

novorođeno dijete za 2021. godinu 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja 

prava na pomoć za nabavu opreme za  novorođeno dijete 

2318. 
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te visina pomoći  u 2021. godini. 

Pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete preds-
tavlja pravo na  novčani iznos koji ostvaruju roditelji novo-
rođenog djeteta pod uvjetima iz ove odluke.  

Članak 2. 
Pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođeno 

dijete mogu ostvariti i koristiti roditelji, pod slijedećim ku-
mulativno ispunjenim uvjetima: 

 

- da je barem jedan roditelj državljanin Republike Hrvat-
ske, s prijavljenim prebivalištem u  gradu Nova Gradiš-
ka u trenutku rođenja djeteta 

- da novorođeno dijete i roditelj koji podnosi zahtjev ima-
ju prijavljeno prebivalište u gradu Nova Gradiška u tre-
nutku podnošenja zahtjeva 

- da se pisani zahtjev za ostvarenje prava na pomoć 
podnese do 31.12.2021. godine. 

 

U slučaju da su roditelj ili dijete mijenjali prebivalište u 
razdoblju od dana rođenja djeteta pa do dana podnošenja 
zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan Odsjeku za druš-
tvene djelatnosti Grada Nova Gradiška dostaviti potvrdu 
da nije ostvareno pravo na novčanu pomoć za ovu namje-
nu za to dijete u Gradu, odnosno Općini gdje su on  ili dije-
te imali ranije prebivalište. 

Članak 3. 
Visina pomoći za nabavu opreme  za  novorođeno dije-

te u 2021. godini iznosi 

- 3.000,00 kuna za prvo novorođeno dijete u obitelji, 

- 4.000,00 kuna za drugo rođeno dijete u obitelji i 

- 5.000,00 kuna za treće i svako slijedeće rođeno dijete 
u obitelji 

i isplatit će se u jednokratnom iznosu na tekući račun  
ili žiro račun roditelja iz čl.2. ove Odluke. 

Članak 4. 
Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu 

novorođenog djeteta podnosi se Gradu Nova Gradiška, 
Uredu za gradsku samoupravu (Gradska služba), Odsjeku 
za društvene djelatnosti do 31.12.2021. godine za 2021. 
godinu.  

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na  
pomoć  za nabavu opreme za novorođeno dijete podnosi-
telj zahtjeva,  je dužan priložiti i preslike slijedećih dokume-
nata: 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva 
(jednog od roditelja)  

- osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva,    

- izvadak iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete 
i ostalu djecu iz obitelji   

- potvrda o prebivalištu za dijete za koje se zahtjev pod-
nosi, 

- potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva 

- broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv 
banke na koju će se izvršiti uplata 

- te potvrdu iz članka 2. st.2. u slučaju promjene prebiva-
lišta do trenutka podnošenja zahtjeva 

 

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 ostvarenju prava na isplatu sredstava iz članka 3. 
ove Odluke nadležni Upravni odjel  donosi Rješenje. 

Protiv Rješenja iz prethodnog stavka dopuštena je žal-
ba koja se izjavljuje Gradonačelniku Grada Nova Gradiška  
u roku od 15 dana od primitka rješenja.  

Žalba ima suspenzivni učinak.  

O žalbi odlučuje Gradonačelnik rješenjem protiv kojeg 
nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

Pravo na novčani iznos odobren rješenjem isplaćuje se 
po izvršnosti rješenja. 

 Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti za isplatu, izdaje se 
obrazloženo rješenje o odbijanju zahtjeva. 

Članak 6. 
Sredstva za provedbu Odluke osigurana su u Proraču-

nu Grada Nove Gradiške za 2021. godinu. 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon 

objave u „Novogradiškom glasniku“i primjenjuje se do 
31.12.2021.godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVA GRADIŠKA 
Gradonačelnik 

 
KLASA:551-01/21-01/01 
URBROJ: 2178/15-02-20-1 
Nova Gradiška, 4. siječnja 2021. 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 
 

Borislav Vidošić., v.r. 

Temeljem članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada 
Nova Gradiška ( "Novogradiški glasnik", broj 1/18.) Zamje-
nik gradonačelnika Grada Nova Gradiška dana 04. siječnja 
2021., donosi 

ODLUKU 
o pravu na novčanu pomoć obiteljima  

sa 6 i više djece za 2021. godinu 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja  

prava na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece za 
2021. godinu. 

Pravo na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece 
ostvaruju sve obitelji sa 6 i više djece pod uvjetom da ima-
ju prebivalište u gradu Nova Gradiška. 

Članak 2. 
Pravo na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece 

ostvaruje se isplatom novčanog iznosa od 800,00 kuna 
jednokratno (jednom u tekućoj kalendarskoj godini). 

Jedan od roditelja iz obitelji sa 6 i više djece, kao ovlaš-
teni podnositelj zahtjeva, do 31.12.2021. godine podnosi 
Uredu za Gradsku samoupravu, Odsjeku za društvene 
djelatnosti zahtjev sa slijedećom dokumentacijom: 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva 

- OIB podnositelja zahtjeva 

- potvrda o prebivalištu svih članova te obitelji ili preslike 

2319. 
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osobnih iskaznica 

- izvadak iz matične knjige rođenih za svu djecu  

- broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv 
banke na koju će se izvršiti isplata. 

Članak 3. 
Odsjek za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška 

utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu novčane pomoći 
obiteljima sa 6 i više djece sukladno ovoj Odluci. 

O ostvarenju prava na isplatu sredstava iz čl.2. ove 
Odluke, nadležni Upravni odjel donosi Rješenje. 

Protiv Rješenja iz prethodnog stavka dopuštena je žal-
ba koja se izjavljuje Gradonačelniku Grada 

Nova Gradiška u roku od 15 dana od primitka rješenja.  

Žalba ima suspenzivni učinak. 

O žalbi odlučuje Gradonačelnik rješenjem protiv kojeg 
nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Pravo na novčani iznos odobren rješenjem isplaćuje se 
po izvršnosti rješenja.  

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za isplatu, izdaje se rješe-
nje o odbijanju zahtjeva. 

Članak 4. 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Pro-

računu Grada Nove Gradiške za 2021. godinu.  

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon  

objave u „Novogradiškom glasniku“i primjenjuje se do 
31.12.2021.  godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVA GRADIŠKA 
Gradonačelnik 

 
KLASA: 551-01/21-01/03 
URBROJ: 2178/15-02-21-1 
Nova Gradiška, 4. siječnja 2021. 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 
 

Borislav Vidošić., v.r. 

Na temelju članka 10. stavak 2.  Zakona o službenici-
ma i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 4/18, 
96/18 i 112/19), zamjenik gradonačelnik Grada Nova  Gra-
diška  2. 01. 2021. utvrđuje  

 
PLAN 

prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. 

I. 
Ovim planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti 

radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Nova Gradiška te 
potrebe za prijam službenika i namještenika na neodređe-
no vrijeme u 2021. godini i prijam vježbenika odgovarajuće 
stručne spreme i struke. 

II. 
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 2021. godinu, 

- potreban broj vježbenika za prijam odgovarajuće stru-
čne spreme i struke za 2021. godinu, 

- popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada 
Nova Gradiška pripadnicima nacionalnih manjina, 

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

 III. 
Gradska upravna tijela  dužna su popunjavati radna 

mjesta prema ovom Planu, sukladno Pravilniku o unutar-
njem ustrojstvu određenog upravnog tijela i financijskim 
sredstvima osiguranim  Proračunom Grada Nova Gradiška 
za 2021. godinu. 

IV. 
Slobodna radna mjesta službenika u upravnim tijelima 

Grada Nova Gradiška popunjavaju se na temelju ovog 
Plana, putem javnog natječaja, internog oglasa ili oglasa. 

Slobodna radna mjesta namještenika   u upravnim tije-
lima grada Nova Gradiška popunjavaju se putem oglasa, 
koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

V. 
U upravnim tijelima Grada Nova Gradiška na dan 

31.12.220. godine zaposlen je 1 pripadnik srpske nacional-
ne manjine što je prema Ustavnom zakonu o pravima naci-
onalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02) dovoljan 
broj pripadnoka srpske nacionalne  zajednice u strukturi 
službenika i namještenika grada Nova Gradiška, 

VI. 
Na dan donošenja Plana prijma u službu u Grad Nova 

Gradiška za 2021. godinu u upravnim tijelima Grada Nova 
Gradiška zaposleno je 40  službenika i namještenika (35 
službenika i 5 namještenika na neodređen vrijeme. 

VII. 
U Grad Nova Gradiška u 2021. godini planira se prijam 

na neodređeno vrijeme: 

3  službenika/službenice VSS 

2 službenika/službenica  VŠS 

VIII. 
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popu-

njavaju se putem javnog natječaja odnosno na drugi zako-
nom propisani način 

IX. 
U Grad Nova Gradiška  u 2021. godini ne planira se 

prijam  vježbenika . 

X. 
U upravnim tijelima Grada Nova Gradiška zaposlen je 

1 pripadnik nacionalnih manjina. 

XI 
Plan prijma u službu objavljuje se u Službenom glasilu 

Grada Nova Gradiška. 

XII 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja. 

 

Klasa: 112-01/21-01/01 
Urbroj:2178/16-02-01-21- 1 
Nova Gradiška, 2.01.2021. 

2320. 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 
 

Borislav Vidošić., v.r. 
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Temeljem članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada 
Nova Gradiška ( "Novogradiški glasnik", broj 1/18.) Zamje-
nik gradonačelnika  Grada Nova Gradiška dana 04. si-
ječnja 2021, donosi 

ODLUKU 
o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima za 

2021. godinu 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i 

korištenja prava na  novčanu pomoć umirovljenicima i pos-
tupak njezina ostvarivanja u 2021. godini.  

Članak 2. 
Pravo na  novčanu pomoć umirovljenicima u 2021. 

godini isplatiti će se slijedećim kategorijama umirovljenika: 

 

1. Umirovljenicima s prebivalištem u gradu Nova Gradiška 
koji žive u samačkom domaćinstvu s jedinim prihodom 
od mirovine do 2.000,00 kuna, u iznosu novčane po-
moći od 500,00 kuna jednokratno. 

2. Dvočlanom umirovljeničkom domaćinstvu s prebivališ-
tem u gradu Nova Gradiška čiji jedini prihod čini mirovi-
na, odnosno dvije mirovine čiji ukupan prihod ne prelazi 
3.000,00 kuna, u iznosu novčane pomoći od 1.000,00 
kuna  jednokratno. 

 

Korisnici inozemnih mirovina  ostvaruju pravo na jedno-
kratnu novčanu pomoć u 2021. godini pod uvjetom da ima-
ju prebivalište u Novoj Gradiški i da ne prelaze uvjet priho-
da iz članka 2.ove  Odluke. 

Članak 3. 
Umirovljenik ili član njegove obitelji do 31.12. 2021. 

godine podnosi Uredu za gradsku samoupravu, Odsjeku 
za društvene djelatnosti, zahtjev sa slijedećom dokumen-
tacijom: 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 

- potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva 

- potvrda o prebivalištu bračnog druga za umirovljenike 
koji žive u dvočlanom umirovljeničkom  domaćinstvu 

- OIB podnositelja zahtjeva, 

- preslika odreska mirovine ili izvatka iz banke koji doka-
zuje zadnju mjesečnu uplatu mirovine prije podnošenja 
zahtjeva, ili rješenje o mirovini Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje ako nijedna uplata mirovine još 
nije prispjela, 

- preslika odreska mirovine bračnog druga 

- vjenčani list umirovljenika koji žive u dvočlanom umi-
rovljeničkom domaćinstvu 

- broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv 
banke na koju će se izvršiti uplata. 

 

Pravo iz članka 2. st.1. ove Odluke umirovlje-
nik,odnosno dvočlano umirovljeničko domaćinstvo, mogu 
ostvariti jednom tijekom kalendarske godine na koju se 
Odluka odnosi.  

Članak 4. 
Odsjek za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška 

utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu novčane pomoći 
umirovljenicima sukladno ovoj Odluci. 

O ostvarenju prava na isplatu sredstava iz članka 2. 
st.1. Odluke nadležni Upravni odjel donosi Rješenje. 

Protiv Rješenja iz prethodnog stavka dopuštena je žal-
ba koja se izjavljuje Gradonačelniku Grada Nova Gradiška  
u roku od 15 dana od primitka rješenja.  

Žalba ima suspenzivni učinak. 

O žalbi odlučuje Gradonačelnik rješenjem protiv kojeg 
nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Pravo na novčani iznos odobreno rješenjem isplaćuje 
se po izvršnosti rješenja. 

Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti za isplatu, izdaje se 
rješenje o odbijanju zahtjeva. 

Članak 5. 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Pro-

računu Grada Nova Gradiška za 2021. godinu.  

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon  

objave  u „Novogradiškom glasniku“i primjenjuje se do 
31.12.2021. godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVA GRADIŠKA 
Gradonačelnik 

 
KLASA: 551-01/20-01/02 
URBROJ: 2178/15-02-21-1 
Nova Gradiška, 4. siječnja 2021. 

2321. 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 
 

Borislav Vidošić., v.r. 
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“NOVOGRADIŠKI GLASNIK” 

SLUŽBENO GLASILO GRADA NOVA GRADIŠKA 
 

Izdavač: Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava br. 1, pp 66  
Internet: www.novagradiska.hr 

Glavni i odgovorni urednik: Zlatko Zebić, dipl. iur.,  
v.d. pročelnik Službe za pravne i opće poslove i lokalnu samoupravu (Gradska služba) 

E-mail: zlatko.zebic@novagradiska.hr, telefon (035) 36 60 80, fax (035) 36 16 79. 
Urednik: Mario Vračić, mario.vracic@novagradiska.hr 

Glasilo izlazi prema potrebi  
Tisak: Gradska služba Grada Nova Gradiška 

 

“NOVOGRADIŠKI GLASNIK” 

SLUŽBENO GLASILO GRADA NOVA GRADIŠKA 
 

Izdavač: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava br. 1, pp 98  
Internet: www.novagradiska.hr 

Glavni i odgovorni urednik: 
Zlatko Zebić, dipl. iur. 

e-mail: zlatko.zebic@novagradiska.hr 
telefon (035) 366 082, fax (035) 361 679. 

Urednik: Darko Jugović 
darko.jugovic@novagradiska.hr 

Glasilo izlazi prema potrebi  
Tisak: Grad Nova Gradiška 

 AKTI VIJEĆA  

2317. Odluka o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Nova Gradiška 1 

2318. Odluka o pravu na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete za 2021. godinu 1 

2319. Odluka o pravu na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece za 2021. godinu 2 

2320. Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. 3 

2321. Odluka o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima za 2021. godinu 4 
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