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GODINA XIX
21.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14) i članka 49. Statuta Općine
Dragalić („Službeni glasnik“ broj 3/18) OPĆINSKI
NAČELNIK
OPĆINE
DRAGALIĆ
dana
03.08.2018. godine, donio je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić
I
Predmet natječaja je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu Općine Dragalić u k.o.
Dragalić, i to:

BROJ 4/2018

Postupak javnog natječaja prikupljanjem
pismenih ponuda provest će Povjerenstvo nadležno
za razmatranje ponuda.
IV
Javni natječaj će biti objavljen na web
stranicama Općine Dragalić (www.dragalic.hr),
Radio “Bljesku“, Okučani i na oglasnoj ploči Općine
Dragalić najkasnije u roku od 15 dana od dana
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Dragalić.
V
Zakupnina se plaća u dva dijela i to: 50%
iznosa u roku od 15 dana od dana potpisivanja
ugovora, a 50% najkasnije do 01.08.2019. godine.
VI
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku.
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II
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove
Odluke, kao proizvodno – tehnološka cjelina, daje se
u zakup za jesensku sjetvu 2018., odnosno proljetnu
sjetvu 2019. godine, a zakup prestaje po skidanju
zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a
najkasnije do 15.11.2019. godine.
III

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2178/27-18-3
Dragalić, 03.08.2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.

81.
Na temelju odredbi članka 36. Statuta
Općine Dragalić („Službeni glasnik“ broj 3/18), a u
svezi čl.20.st.23. Pravilnika o provedbi mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN
71/16, 15/17, 17/17) Općinsko vijeće Općine
Dragalić na 8. sjednici održanoj 03.08.2018. godine
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu projekta
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„Gradnja zgrade javno društvene namjene dječji vrtić“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
investitoru - Općini Dragalić za provedbu Projekta
„Gradnja zgrade javno društvene namjene - dječji
vrtić“ u naselju Dragalić.
Članak 2.
Projekt iz čl.1. ove Odluke planira se
prijaviti na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. –
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu - provedba tipa operacije
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020., a u svrhu ishođenja
bespovratne financijske potpore za realizaciju
projekta.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke čini prilog „Opis
projekta/operacije“ sukladno čl.20., st.23.
Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. - 2020. godine („NN“ broj 71/16, 15/17,
17/17).
Članak 4.
Poslovi pripreme dokumentacije i prijave na
natječaj povjeravaju se tvrtki Educatorium
d.o.o., Novska.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-02/18-01/04
URBROJ: 2178/27-18-2
Dragalić, 03.08.2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.

82.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/1, 129/05, 109/07,125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i
članka 34. Statuta Općine Dragalić („Službeni
glasnik“ broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Dragalić
na svojoj 8. sjednici, održanoj 03.08.2018. godine
donosi
Odluku
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Dragalić
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine
Dragalić („Službeni glasnik“ broj 4/09 i 6/13) u
članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi :
“Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno
značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i
ženski rod.“
Članak 2.
U članku 4. stavku 1. riječi „Mandatno
povjerenstvo“ zamjenjuje se riječima „Mandatna
komisija.“
U stavku 2. riječ „Odbora“ zamjenjuje se
riječi „Komisije.“
Članak 3.
U članku 7. stavak 1. i 2. se mijenjaju se i
glase:
„Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, članovi polažu prisegu. Predsjedatelj
izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Dragalić obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine
Dragalić, te da ću se zauzimati za svekoliki
napredak Republike Hrvatske i Općine Dragalić.“
Članak 4.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„Član koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik člana, kad počinje obavljati
dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici
na kojoj je nazočan.“
Članak 5.
U članku 12. stavku 1. riječi „Mandatnog
povjerenstva i Odbora“ zamjenjuju se riječima
„Mandatne komisije i Komisije.“
Članak 6.

SLUŽBENI GLASNIK, SUBOTA 4.8.2018.

STRANICA 3 - BROJ 4
U članku 13. riječi „Odbora“ zamjenjuje se
riječi „Komisije.“
Članak 7.
U članku 14. stavku 1. riječ „Odbor“
zamjenjuje se riječi „Komisija.“
Članak 8.
U članku 28. stavku 1. riječ „Odbora“
zamjenjuje se riječi „Komisije.“
Članak 9.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Radna tijela Općinskog Vijeća su:
- Mandatna komisija,
- Komisija za izbor i imenovanje,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost.“
Članak 10.
Naslov iznad članka 34. briše se, a članak
34. mijenja se i glasi:
„ Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća iz redova vijećnika.“
Članak 11.
Naslov iznad članka 35. briše se, a članak
35. mijenja se i glasi:
„Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i
dva člana.
Komisija za izbor i imenovanja bira se na prvoj
sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.“
Članak 12.
Naslov iznad članka 36. briše se, a članak
36. mijenja se i glasi:
„Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost ima predsjednika i dva člana.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost bira se na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja.“
Članak 13.
Naslov iznad članka 37. i članak 37. briše se.
Članak 14.
Naslov iznad članka 38. i članak 38. briše se.
Članak 15.
U članku 65.b stavci 1. i 2. mijenjaju se i
glase:
„Ako se proračun za narednu godinu ne može
donijeti u roku koji omogućava njegovu primjenu s
1. siječnja godine za koju se donosi, Općinsko vijeće
na prijedlog općinskog načelnika do 31. prosinca

tekuće godine donosi odluku o privremenom
financiranju u skladu s posebnim zakonom.
Ako u tekućoj godini Općinsko vijeće ne donese
proračun za sljedeću godinu niti odluku o
privremenom financiranju te ako ne donese proračun
do isteka roka privremenog financiranja, Vlada
Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu ) samoupravu raspustiti Općinsko
vijeće.“
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-04/18-01/01
URBROJ: 2178/27-18-2
Dragalić, 03.8.2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.

83.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 34. Statuta
Općine Dragalić («Službeni glasnik» broj 3/18),
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 8.
sjednici održanoj 03.08.2018. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na
području Općine Dragalić
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području
Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/14 i
2/16) u članku 7. stavku 3. iznos „3%“ mijenja se
iznosom “7%“.
Članak 2.
U članku 19. stavku 1. iznos „500,00“
mijenja se iznosom „1.000,00“.
Članak 3.
U članku 20. stavku 1. podstavku 1. iznos
„100%“ zamjenjuje se iznosom „130%“, a iza riječi
„naknade,“ dodaju se riječi „a za samca 150%
navedene osnovice“.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 551-01/18-01/09
URBROJ: 2178/27-18-2
Dragalić, 03.08.2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.
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Stipendije se isplaćuju studentima od 1.
listopada do 31. srpnja.
Isplata se vrši preko žiro računa jedne od
poslovnih banaka i to do 15.-tog u mjesecu za
tekući mjesec.
Članak 4.
Temeljem
odredbi
ovog
Pravilnika,
sukladno sredstvima planiranim u Proračunu Općine
Dragalić, općinski načelnik raspisuje javni natječaj
za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić
(dalje: Natječaj).
Javni natječaj objavljuje se na Radio
Bljesku, na web stranici i oglasnoj ploči Općine
Dragalić.
Članak 5.
Javni natječaj iz članka 4. ovog Pravilnika

84.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 129/05, 107/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i
123/17) i članka 34. Statuta Općine Dragalić
(„Službeni glasnik“ broj 3/18) Općinsko vijeće
Općine Dragalić na 8. sjednici održanoj 03.08.2018.
godine donijelo je
PRAVILNIK
o stipendiranju studenata s područja Općine
Dragalić
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o stipendiranju studenata
s područja Općine Dragalić (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) propisuju se uvjeti za dodjelu stipendija,
kriteriji, način i postupak te druga pitanja u svezi s
odobravanjem stipendija studentima.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a
imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i
muški rod.
Članak 2.
Općina Dragalić stipendira redovite studente
koji imaju prebivalište na području općine Dragalić,
koji pohađaju preddiplomski i diplomski sveučilišni
i stručni studij te integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Općina Dragalić stipendira pet studenata u
iznosu od 500,00 kn mjesečno.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u
Proračunu Općine Dragalić.
Stipendije se odobravaju za razdoblje
trajanja programa obrazovne ustanove.

sadrži:
- uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
- broj i iznos stipendija koje se dodjeljuju,
- popis dokumentacije koja se prilaže,
- naziv i adresa tijela kojem se dostavljaju prijave,
- rok za podnošenje prijava,
- druge podatke od značaja za uredno provođenje
postupka za dodjelu stipendija.
Članak 6.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu
stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće
uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- koji imaju prebivalište na području Općine
Dragalić,
- da su studenti upisani na stručni, preddiplomski i
diplomski Sveučilišni odnosno integrirani studij
ili Akademiju i imaju status redovitog studenta,
- da imaju prosjek ocjena završnog razreda
srednje škole najmanje 4,00 (za studente prve
godine studija),
- da imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na
prethodnim godinama studija najmanje 3,00 (za
studente viših godina studija),
- da ne primaju drugu studentsku stipendiju.
Članak 7.
Prijedlog
bodovne
liste
izrađuje
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Dragalić
imenovano od strane općinskog načelnika, na
temelju uvjeta iz ovog Pravilnika.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka čine
predsjednik i dva člana.
Na prijedlog Bodovne liste iz stavka 1. ovog
članka može se izjaviti žalba Općinskom načelniku
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u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i
na službenoj web stranici Općine Dragalić.
Žalbu rješava Općinski načelnik koji svojom
odlukom utvrđuje konačnu Bodovnu listu.
Na temelju odluke iz prethodnog stavka sa
stipendistom se sklapa ugovor kojim se uređuju
međusobna prava i obveze.
Ugovor u ime Općine potpisuje Općinski
načelnik.
Članak 8.
Stipendije se odobravaju na osnovi ovih
kriterija:
- uspjeha
- godina studija
- mjesečnog prihoda po članu kućanstva
- ostali socijalni uvjeti.
Kriteriji iz stavka 1. ovog članka iskazuju se
za svakog studenta u bodovima, u skladu s
odredbama ovog Pravilnika.

-

Članak 9.
Prema kriteriju uspjeha
za studente prve godine dodjeljuje se sljedeći
broj bodova:
Prosjek ocjena
4,00-4,49
4,50-4,89
4,90-5,00

-

Bodovi
40
50
60

za studente viših godina studija dodjeljuje se
sljedeći broj bodova:
Prosjek ocjena
3,00-3,49
3,50-4,00
4,01-4,25
4,26-4,50
4,51-4,75
4,76-4,90
4,91-5,00

Bodovi
40
50
60
70
80
90
100

Članak 10.
Prema kriteriju godine studija dodjeljuje se
sljedeći broj bodova:
Upisana godina studija

Bodovi

prva
druga
treća
četvrta
peta
šesta

10
30
40
50
60
70

Članak 11.
Prema socijalnom kriteriju mjesečnog
prihoda po članu kućanstva dodjeljuje se sljedeći
broj bodova:
Iznos po članu kućanstva kn

Bodovi

Ispod 500
501,00-1.000,00
1.001,00-1.500,00
1.501,00-2.000,00
2.001,00-2.500,00
od 2.501,00

100
80
60
40
20
0

Članak 12.
Prema kriteriju ostalih socijalnih uvjeta
dodjeljuje se sljedeći broj bodova:
Ostali socijalni uvjeti
Student bez oba roditelja
Dijete samohranog roditelja
Osoba s invaliditetom iznad 50%
Živi u udomiteljskoj obitelji
Obitelj ostvaruje prava na zajamčenu
minimalnu naknadu
Obitelj s dva studenta
Obitelj s troje i više djece

Bodovi
50
40
30
30
20
20
20

Članak 13.
Bodovi dodijeljeni temeljem kriterija iz
članka 9., 10., 11. i 12. zbrajaju se te se kandidati
rangiraju prema ostvarenom zbroju bodova.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak
broj bodova, bolje rangiran je onaj student koji je
viša godina studija. Ukoliko i po ovom kriteriju dva
ili više kandidata imaju jednak broj bodova, tada je
bolje rangiran onaj student koji ima bolji prosjek
ocjena. Ukoliko i po ovom kriteriju dva ili više
kandidata imaju jednak broj bodova, tada je bolje
rangiran onaj student koji ima manji iznos prihoda
po članu kućanstva.
Članak 14.
Prava i obveze između studenta (dalje u
tekstu: stipendist) kojemu je odobrena stipendija i
Općina utvrđuju se Ugovorom o stipendiranju (dalje
u tekstu: Ugovor), koji potpisuju općinski načelnik i
stipendist, odnosno njegov zastupnik ako stipendist
nije napunio 18. godina ili ne može osobno
prisustvovati potpisivanju.
Ugovor o stipendiranju sadrži osobito:
- ugovorne strane, njihove zastupnike i adresu
- naziv studija za koji je odobrena stipendija
- visinu, rokove i način isplate stipendije
- odredbe o međusobnim pravima i obvezama
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-

ostale elemente ugovora bitne za uredno
provođenje Ugovora.

Članak 15.
Stipendist Općine Dragalić dužan je
izvršavati obveze sukladno sklopljenom ugovoru o
stipendiranju.
Stipendist je dužan o svakoj promjeni adrese
i prebivališta izvijestiti Općinu Dragalić, Jedinstveni
upravni odjel u roku od 15 dana od promjene adrese,
odnosno prebivališta.
Stipendist je dužan Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dragalić dostavljati potvrde o upisu u
narednu studijsku godinu i pisanu izjavu da ne prima
stipendiju dugih davatelja i to do 31. listopada svake
godine.
Ako se utvrdi da stipendist ne ispunjava
uvjete za daljnju isplatu stipendije, jer se bez
posebno opravdanih razloga iz članka 16. ovog
Pravilnika, nije redovito upisao u iduću akademsku
godinu – isplata stipendije bit će mu prekinuta dok
se ne upiše u tu godinu.
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sredstava koja mu je Općina isplatila na ime
stipendije za razdoblje za koje ih je primao
neosnovano, odnosno protivno ugovoru.
Članak 18.
Ako
stipendist
nakon
završetka
preddiplomskog studija, sljedeće akademske godine
upiše diplomski studij, na temelju Potvrde o upisu u
diplomski studij, nastavlja se isplata stipendija o
čemu Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje o
nastavku isplate stipendije.
Članak 19.
Podaci i dokumenti koje podnositelji
dostavljaju uz prijavu i za vrijeme trajanja Ugovora
o stipendiranju podložni su provjeri od strane
Jedinstvenog upravnog odjela.
Ukoliko se u postupku utvrdi da dostavljeni
podaci ne odgovaraju stvarnom stanju stipendist je
dužan iznos primljen na ime stipendije vratiti Općini
Dragalić u cijelosti te gubi pravo na daljnje
ostvarivanje prava u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 16.
Pod posebno opravdanim razlozima zbog
kojih se stipendist nije redovito upisao u iduću
akademsku godinu mogu se podrazumijevati:
- duža i (ili) teža bolest stipendista,
- teške materijalne ili socijalno-zdravstvene
prilike u obitelji stipendista,
- eventualno drugi razlozi, o čemu, Zaključak na
osnovi izjave stipendista ili njegovoga staratelja
i na osnovi odgovarajuće dokumentacije donosi
općinski načelnik.
Stipendistu za kojeg su, pod uvjetima i na
način iz prethodnog stavka ovog članka, utvrđeni
opravdani razlozi zbog kojih se nije redovito upisao
u iduću akademsku godinu neće se prekidati isplata
stipendije.

Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Odluka o dodjeli učeničkih i
studentskih stipendija Općine Dragalić („Službeni
glasnik” broj 5/04, 12/06 i 6/09) i Kriteriji za
utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija
(”Službeni glasnik” broj 5/04, 7/05, 8/08, 1/10 i
7/17).

Članak 17.
Sa stipendistom će se raskinuti Ugovor u
slijedećim slučajevima:
- ako se utvrdi da je stipendist dostavio netočan
podatak ili dokument u postupku zaključenja
ugovora
- ukoliko u toku školovanja promijeni mjesto
prebivališta koje je izvan općine Dragalić
- ako se stipendist zaposli tijekom studiranja
- samoinicijativnim ispisivanjem sa studija
- na osobni zahtjev studenta
- i u drugim slučajevima kada se ne udovoljava
odredbama Pravilnika.
Ako je stipendist istovremeno primao
stipendiju drugog subjekta u obvezi je vratiti iznos

KLASA: 604-01/18-01/02
URBROJ: 2178/27-18-2
Dragalić, 03.8.2018.

Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku“.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.

STRANICA 7 - BROJ 4

SLUŽBENI GLASNIK, SUBOTA 4.8.2018.

SLUŽBENI GLASNIK, SUBOTA 4.8.2018.

STRANICA 8 - BROJ 4

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

STRANICA

21. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Dragalić ----------------------------------------------------------------------------------------- 1

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
81. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Gradnja zgrade javno društvene
namjene - dječji vrtić“ ------------------------------------------------------------------------------------------------82. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić ------------------------83. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Dragalić ----------------------------84. Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić ----------------------------------------------

"SLUŽBENI GLASNIK"
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DRAGALIĆ
Glavni i odgovorni urednik: općinski načelnik Zvonimir Karlik
Glasilo izlazi prema potrebi.
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