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-        akti načelnika 
 
6. 

Na temelju članka 84. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 
br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 47. 
Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni 
vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11) Načelnik 
Općine Stara Gradiška dana 12. srpnja 2012. 
godine donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška 

 
I. 

Utvrđuje se Prijedlog ciljanih izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stara 
Gradiška. 

Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška 
sadrži tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost, 
a sastavni je dio ovog zaključka. 

 
II. 

Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška 
upućuje se na javnu raspravu. 

Za provođenje javne rasprave zadužuje se 
nositelj izrade plana Jedinstveni upravni odjel 
Općine Stara Gradiška. 

 
 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa:350-02/12-01/09 
Ur.broj: 2178/24-02-12- 
Stara Gradiška, 12. srpnja  2012. 
 

                                             NAČELNIK 
Velimir Paušić, dipl. ing., v.r. 

 
7. 

Na temelju članka  47. Statuta Općine Stara 
Gradiška („Službeni glasnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine 
Stara Gradiška“ br. 1/11) a u vezi s odredbama 
Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN broj: 139/10) 
i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj 
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 
pravila (NN broj: 78/11), Načelnik Općine Stara 
Gradiška donosi 

 
PROCEDURU ISPLATA I KONTROLE 
KORIŠTENJA DONACIJA, POMOĆI I 

SUBVENCIJA 
 

Članak 1. 
Ovim aktom propisuje se procedura isplata 

i kontrole korištenje donacija, pomoći i subvencija 
 

Članak 2. 
Postupak isplate i kontrole korištenja 

donacija i pomoći provodi se po sljedećoj 
proceduri: 

Red. 
br. 

 
DOGAĐAJ 

 
NADLEŽNOST 

 
AKTIVNOST 

 
ROK 

1. 
 
 
 
 

Poziv udrugama za prijavu 
programa i projekata, objava na  
web stranicama Općine 
 

Pročelnica JUO 
 

Objava na oglasnoj ploči, radio 
postaji „Bljesak“ i web stranicama 
Općine  

30. rujan  

2. Vrednovanje programa  i planiranje 
sredstava u proračun 

Pročelnica  Na temelju unaprijed zadanih 
kriterija vrednovati programe i 
odobrena sredstva planirati u 
proračunu   

30. listopad 

3. Zaključivanje ugovora o 
financiranju programa udruga  u 
skladu s usvojenim Proračunom 
 
 
 
 

Načelnik 
 
 
 
 
 
 

Ugovor o financiranju programa 
zaključuje načelnik. Ugovor 
sadrži opis programa,  iznos 
odobrenih sredstava, odredbe o 
kontroli utroška sredstava te 
odredbe o mjerama u slučaju 
nenamjenskog utroška sredstava. 

31. siječanj 
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Obrada zahtjeva za subvenciju Pročelnica Potpisom na zahtjevu potvrđuje 
da podnositelj zahtjeva ispunjava 
uvjete za dodjelu subvencije 
utvrđene posebnom Odlukom   

4. Odobrenje za isplatu 
pomoći/subvencije 
 
 

Načelnik Potpisuje nalog za isplatu 
 

u rokovima određenim 
ugovorom (pomoći) 
osam dana od dana 
potvrđivanja zahtjeva 
za isplatu (subvencije) 
 

5. Isplata sredstava      Referent za 
financije, 
računovodstvo i 
administrativne 
poslove 

Predaje virman u FINI ili plaća 
Internet bankarstvom 

2 dana od zaprimanja  
naloga  

6. Kontrola utroška sredstava kod 
korisnika pomoći 

Pročelnica  Potpisom na izvješće o utrošku 
sredstava na temelju obavljene 
kontrole kod korisnika potvrđuje 
da su sredstva  utrošena za 
namjenu za koju su odobrena 

31.prosinac 

 
Članak 3. 

Ova Procedura objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Općine Stara Gradiška“. 

 
Klasa: 400-06/12-01/15 
Ur.broj: 2178/24-01-12-5 
Stara Gradiška, 16. srpnja 2012. godine 
      
                         NAČELNIK 
   Velimir Paušić, dipl. ing. 
 
 
-     akti Jedinstvenog upravnog odjela 
 
 
1. 
 

Na temelju članka 86. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 
br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Jedinstveni 
upravni odjel Općine Stara Gradiška objavljuje 

 
JAVNU RASPRAVU 

O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I 
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE STARA GRADIŠKA 
 

1. 
Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Stara Gradiška (u daljnjem tekstu: Prijedlog 
ciljanih izmjena i dopuna Plana) provesti će se u 
razdoblju od 25. srpnja 2012. godine do 13. 
kolovoza 2012. godine. 

 

 
2. 

Javni uvid u Prijedlog ciljanih izmjena i 
dopuna Plana može se obaviti tijekom trajanja 
javne rasprave u prostorijama Općine Stara 
Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara 
Gradiška, radnim danom u vremenu od 8:00 do 
14:00 sati. 
  Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Plana 
izložen je na web stranicama Općine Stara 
Gradiška www.staragradiska.com. 
 

3. 
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, 

smjernica i mjera iz Prijedloga ciljanih izmjena i 
dopuna Plana, održat će se dana 25. srpnja 2012. 
godine (srijeda) s početkom u 11,00 sati u 
prostorijama Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih 
branitelja 1, Stara Gradiška. 

 
4. 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe na Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna 
Plana mogu se dostaviti zaključno s 13. kolovoza 
2012. godine. 
 

5. 
Ako nadležna tijela i tijela lokalne i 

područne  (regionalne) samouprave i osobe 
određene posebnim propisima do roka iz točke 4. 
ove objave ne dostave pisana očitovanja, primjedbe 
i prijedloge,, smatrati će se da nemaju primjedbi.  
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Građani i udruge sudjeluju u javnoj 
raspravi na način da:  
a)   imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog  

Plana,  
b)  postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o 

predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom 
obliku    sukladno zahtjevu sudionika javne 
rasprave,  

c)  mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu 
primjedbi koja se obavezno nalazi uz Prijedlog 
Plana o kojem se vodi rasprava, 

d)  daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za 
vrijeme javnog izlaganja, 

e) upućuju pisane prijedloge i primjedbe do 
završetka javne rasprave. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni 
u roku određenom u objavi i nisu čitko napisani 
neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj 
raspravi.  

 
Klasa:350-02/12-01/09 
Ur.broj:2178/24-02-12-22 
Stara Gradiška, 12. srpnja  2012 
 
      
    PROČELNICA 
            Štefica Slovinac, v.r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška, Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1 
Telefon: 374 - 051 

Odgovorni urednik: Štefica Slovinac, dipl. politolog 
List izlazi prema potrebi 


