
ZAPISNIK 
 

 sa 14.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 19.ožujka 2015.godine s 
početkom u 18,30 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Josip Jokić,  Miroslav Dević, Mihajlo Matokanović, Ivica 
Nezić,  Nikola Smočilac,  Tvrtko Beganović i Roberta Šišić. 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Nikola Trapić (opravdao nedolazak), Ivan Matokanović, Josip 
Kikić i Krešo Nezić.  
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Štefica Slovinac – pročelnica i Mato 
Višić, novinar Radio Bljeska Okučani. 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 14.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika općine, zaposlenike i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 8 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za pravovaljan rad i 
odlučivanje. 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 13.sjednice Općinskog vijeća održane 22.12. 
2014.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 13.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 
 Predsjednik Vijeća potom, za 14. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 13.sjednice Općinskog vijeća od 22.12.2014.god. 
  -Aktualni sat 
 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 
2014.godinu   

2. Prijedlog Izvješća o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2014.godini 

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2014.godini 

4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 
2014.godinu 

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju  Programa socijalne skrbi za 2014.godinu 
6. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u  2014.godini 
7. A) Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine Stara Gradiška u 

2014.godini 
B) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području općine Stara Gradiška u 2015.godini 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 

koje se obavljaju na temelju koncesije 
9. Plan davanja koncesija na području općine Stara Gradiška u 2015.godini 
10. A) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta 

Dječjeg vrtića Nova Gradiška 
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 
radu  Dječjeg vrtića Nova Gradiška 

 
  te dopunu dnevnog reda točkom: 
  
  10.C) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o međusobnim pravima i 



           obvezama osnivača Dječjeg vrtića Nova Gradiška 
 

 Dnevni red  s predloženom dopunom jednoglasno je usvojen. 
 
 Od 18,40 sati sjednici pribiva i Damir Figurić, zamjenik načelnika. 
 
*AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
 Velimir Paušić:  
 -u protekla tri mjeseca od zadnje sjednice Vijeća raspisani su određeni natječaji na koje smo 
prijavili projekte i to: 
 -na natječaj MRRFEU projekt doma Uskoci 
 -na natječaj Ministarstva gospodarstva projekt svlačionica (fasada – En.učinkovitost) 
 -na natječaj Ministarstva graditeljstva projekt uređenja sportskog dijela oko svlačionice 
 Također, plan nam je aplicirati na natječaj Fonda za EnU projekt Doma Gornji Varoš gdje smo 
riješili imovinske odnose na jednoj čkbr. Te kroz Mjeru 7. Ministarstva poljoprivrede osigurati 
sredstva za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine koji nam je nužan za ostvarenje 
investicije izgradnje staklenika o kojoj smo već pričali. I dalje smo u kontaktu s investitorima, ima 
nekih promjena, o tome ću vas vrlo brzo izvijestiti na novoj sjednici Vijeća jer za ovu nismo stigli 
pripremiti materijale o investiciji i svemu što se iste tiče. 
 -tvrtka Sava započela je s izgradnjom kogeneracijskog postrojenja, planira se zapošljavanje 10 
novih radnika, učinit ćemo sve što je u našoj mogućnosti da to budu radnici s našeg područja. 

-objekt svlačionica je stavljen pod krov, planiramo još radova prvenstveno kroz sredstva 
Fonda za EnU 

-prema informacijama, MUP je spreman za početak gradnje objekta PGP 
-prijavili smo dva programa za javne radove ove godine, očekujemo pozitivan odgovor 
-ove godine radi se ŠGO za Ljeskovače i Prašnik, ići ćemo s prijedlogom da se GAJ uvrsti u 

zaštićenu šumu a za dio prašnika predlažemo turističku namjenu 
-realizacija programa EnU i OiE u obiteljskim kućama ide prema planu i očekujemo realizaciju 

sukladno ugovoru s Fondom. Od ove godine, Fond nudi mogućnost direktnog apliciranja 
zainteresiranim kućanstvima pa budući smo imali dosta upita, kad sve to krene,planiramo održavanje 
sastanka na kojem bi im takav postupak pojasnili i pružili pomoć 

-svi koji su podnosili godišnje porezne prijave prijetili su određene promjene, odnosno 
ukidanje PPDS-a te novo svrstavanje u P2. To će značiti manji povrat poreza uz napomenu da od ove 
godine on ide iz općinskog proračuna, dakle, moramo koncem travnja i početkom svibnja osigurati 
dovoljno sredstava na računu kako ne bismo došli u situaciju da idemo u zaduživanje kao neke 
susjedne općine. 
 
 Od 18,50 sati sjednici pribiva i vijećnik Ivan Matokanović, odnosno ukupno je nazočno 9 
vijećnika. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni 
sat. 
 Josip Jokić: stanje u NK Sava te dovršetak kanalizacije. 
 Velimir Paušić: koliko imam informacija, Izvršni odbor NK Sava zbog neodaziva igrača donio je 
odluku o pauziranju kluba ove polusezone, a radit će se s mladima. 
 Što se tiče kanalizacije, čeka se mogućnost da se ugrade pumpe i dovede struja što su 
onemogućavali vremenski uvjeti, odnosno voda u tom dijelu zemljišta. Čim bude moguće započet će 
se raditi. Upravo zato, danas sam od Hrvatskih voda tražio čišćenje kanala K51 koji je u tom dijelu a 
isti je neočišćen i zamuljen te ne služi svrsi. 



 Mihajlo Matokanović:predložiti da se u ŠGO uvrsti žirenje i pašarenje. 
 Velimir Paušić: nemam ništa protiv takvog prijedloga. 
 
 Predsjednik vijeća potom zaključuje aktualni sat. 
 
TOČKA 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna općine za 2014.godinu 
 
 Predlagatelj  Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014.godinu 
je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su  načelnik Općine Velimir Paušić i pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
U raspravi je sudjelovala Roberta Šišić u ime kluba zastupnika HDZ_a te vijećnik Ivica Nezić. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014.godinu u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  
  2014.godini 

 
 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  
2014.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo  Zaključak 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini koji 
glasi: 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 
„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2014.godinu 

 
I 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini. 
 

II 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara Gradiška“. 

 
KLASA: 363-01/13-01/31 
URBROJ: 2178/24-03-15-5 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
             Zvonko Pejaković, v.r. 
 
TOČKA 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
  Infrastrukture za 2014.godinu 
 



 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u  2014.godini je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su  načelnik Općine Velimir Paušić i pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Nikola Smočilac. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Zaključak 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2014.godini koji glasi: 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 
„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014.godinu 

 
I 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 
2014.godini. 

 
II 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara Gradiška“. 
 

KLASA: 363-01/14-01/18 
URBROJ: 2178/24-03-15-4 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
             Zvonko Pejaković, v.r. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za  
  2014.godinu 
 
 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju  Programa javnih potreba u kulturi i sportu  u  2014.godini je 
načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su  načelnik Općine Velimir Paušić i pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Zaključak 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu  u 2014.godini koji glasi: 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 

„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  
kulturi i sportu za  2014.godinu 

 
I 



Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2014.godinu. 
 

II 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara Gradiška“. 

 
KLASA: 023-01/13-01/93 
URBROJ: 2178/24-03-15-4 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
             Zvonko Pejaković, v.r. 
 
TOČKA 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2014.godinu 
 
 Predlagatelj  Izvješća o izvršenju  Programa socijalne skrbi za  2014.godinu je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo  Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju Programa socijalne skrbi za 2014.godinu koji glasi:  
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 

„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi za   2014.godinu 
 
I 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi  za 2014.godinu. 
 

II 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara Gradiška“. 

 
KLASA: 023-01/13-01/92 
URBROJ: 2178/24-03-15-5 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
             Zvonko Pejaković, v.r. 
 
TOČKA 6. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u  2014.godini 
 
 Predlagatelj  Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014.godini je načelnik 
Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Štefica Slovinac 

te načelnik Velimir Paušić. 
U raspravi su sudjelovali Mihajlo Matokanović, Nikola Smočilac i Velimir Paušić. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo  Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014.godini  koji glasi:  
 



Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 
„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u  2014.godini 
 
I 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014.godini. 
 

II 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara Gradiška“. 

 
KLASA: 351-01/14-01/06 
URBROJ: 2178/24-03-15-7 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
             Zvonko Pejaković, v.r. 
 
TOČKA 7. A/ Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine u 2014.godini 
  b/ Prijedlog Smjernice za organizaciju i  razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
       području Općine Stara Gradiška u 2015.godini 
 
 Predlagatelj  akata  je načelnik Općine. 

Prijedlog akata vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dalo je načelnik općine Velimir Paušić.  
Rasprave nije bilo. 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo  Zaključak o 
prihvaćanju  Analize sustava zaštite i spašavanja na području općine u 2014.godini koji glasi: 
 

Na temelju članka 28.stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 
„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Stara Gradiška u 2014.godini 

 
I 

Prihvaća se Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stara Gradiška u 2014.godini 
. 
 

II 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara Gradiška“. 

 
KLASA: 021-05-02/15-01/02 
URBROJ: 2178/24-03-15-2 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 



             Zvonko Pejaković, v.r. 
 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Smjernice 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stara Gradiška u 2015.godini u 
tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 
  koje se obavljaju na temelju koncesije 
 
 Predlagatelj  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 
obavljaju na temelju koncesije je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dali su  načelnik Općine Velimir Paušić i pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije u 
tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
 
TOČKA 9. Plan davanja koncesija na području Općine Stara Gradiška za 2015.godinu 
 
 Predlagatelj  Plana davanja koncesija na području Općine za 2015.godinu  je načelnik Općine. 

Prijedlog akta vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Plan 

davanja koncesija na području Općine Stara Gradiška u 2015.godini  u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj. 
 
TOČKA 10.  A) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg  
        vrtića Nova Gradiška 
                               B)  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o  
                                    radu  Dječjeg vrtića Nova Gradiška 
     C) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o međusobnim pravima i 
           obvezama osnivača Dječjeg vrtića Nova Gradiška 
 
 Predlagatelj  Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića i 
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Nova Gradiška te  o prihvaćanju Sporazuma i međusobnim  pravima i 
obvezama osnivača Dječjeg vrtića Nova Gradiška je načelnik Općine. 

Prijedlog akata vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća. 
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Štefica Slovinac. 
Rasprave nije bilo. 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Zaključak 

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Nova Gradiška   koji glasi:  
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 

„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) i članka 41.Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Nova Gradiška    



I 
Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Nova Gradiška u tekstu koji je Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića usvojilo na 67.sjednici održanoj 25.02.2015.godine. 

 
II 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara 
Gradiška“. 

 
KLASA: 601-04/15-01/03 
URBROJ: 2178/24-03-15-2 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
             Zvonko Pejaković, v.r. 
 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Zaključak 
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnim o radu  Dječjeg vrtića Nova Gradiška   koji glasi:  

 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 

„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13) i članka 41.Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Nova Gradiška    
I 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o radu  Dječjeg vrtića Nova Gradiška u tekstu koji je 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića usvojilo na 67.sjednici održanoj 25.02.2015.godine. 

 
II 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara 
Gradiška“. 

 
KLASA: 601-04/15-01/03 
URBROJ: 2178/24-03-15-3 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
             Zvonko Pejaković, v.r. 
 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška jednoglasno je ( sa 9 glasova „ZA“)  donijelo Zaključak 
o prihvaćanju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama osnivača Dječjeg vrtića Nova Gradiška   
koji glasi:  

 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 14/09 i 

„Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13),  Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 
svojoj 14.sjednici održanoj 19.ožujka 2015.godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama osnivača Dječjeg vrtića Nova Gradiška    
 
 



I 
Prihvaća se Sporazum o međusobnim pravima i obvezama osnivača Dječjeg vrtića Nova Gradiška u 
tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
II 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku  Općine Stara 
Gradiška“. 

 
KLASA: 601-04/15-01/04 
URBROJ: 2178/24-03-15-2 
Stara Gradiška, 19.ožujka 2015.god 
         PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA: 
             Zvonko Pejaković, v.r. 
 

 
 Prije zaključenja sjednice vijećnicima su se obratio načelnik Općine Paušić ukratko pojasnivši 
probleme oko osnivanja nove tvrtke za vodoopskrbu i odvodnju.  
 
 Sjednica je zaključena u 20,05 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 
Željka Zečević        Zvonko Pejaković 
 
 

 
 

  
 

 


