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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

4.
Na temelju članka 49. Statuta Općine Dragalić («Službeni glasnik» broj 3/18 i 3/21) ,
NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ, 17.08.2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju predstavnika u Upravni odbor LAG-a
I.
Za predstavnika Općine Dragalić u Upravni odbor LAG-a Zapadna Slavonija
imenuje se Zvonimir Karlik.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku».
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/21-01/13
URBROJ: 2178/27-21-2
Dragalić, 17.08.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.

_____________________________________________________________________________
___
5.
Na temelju članka 49. Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” br. 3/18 i 4/21) i članka 13.
stavak 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Dragalić
(“Službeni glasnik” broj 6/09 i 8/10 ) OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ dana 30.08.2021.
godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup i prodaju
poljoprivrednog i građevinskog zemljišta
u vlasništvu Općine Dragalić
Članak 1.
U Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Dragalić imenuju se:
1. Vesna Peterlik, predsjednica
2. Zoran Majnarić, član
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3. Robert Demo, mag. iur., član
Članak 2.
Povjerenstvo provodi natječaj za zakup i prodaju poljoprivredenog i građevinskog
zemljišta te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda upućuje nadležnom tijelu Općine radi donošenja Odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za zakup odnosno prodaju.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva
za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić
(„Službeni glasnik“ broj 7/17).
Članak 4.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-02/21-01/09
URBROJ: 2178/27-21-2
Dragalić, 30.08.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.
____________________________________________________________________________________

6.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96,
68/98, 137/99, 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 i 4/21) Općinski načelnik Općine
Dragalić donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić
I.
Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić i to:
R.
Br.
1.
2.

Kč.br.

k.o.

Kultura

415/3
415/4

Dragalić
Dragalić

oranica
oranica
Ukupno:

Površina

Jed. cijena
Početna
kn
zakupnina
9,7082
641,00
6.222,95
5,0021
641,00
3.206,34
14,7103
9.429,29

II.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke, kao proizvodno – tehnološka cjelina, daje se u zakup za
jesensku sjetvu 2021., odnosno proljetnu sjetvu 2022. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih
usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2022. godine.
III.
Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Povjerenstvo nadležno za
razmatranje ponuda.
IV.
Javni natječaj biti će objavljen na web stranici Općine Dragalić (www.dragalic.hr), Radio „Bljesku“
Okučani i na oglasnoj ploči Općine Dragalić, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o
raspisivanju javnog 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
najkasnije do 01.08.2022. godine.
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VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-02/21-01/08
URBROJ: 2178/27-21-1
Dragalić, 30.08.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.
____________________________________________________________________________________

7.
Na temelju članka 49. Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 3/18 i 4/21) OPĆINSKI
NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ donosi
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova međumjesnog javnog
prijevoza redovitih učenika srednjih škola, prijevoza učenika smještenih u učeničke i dr. domove, u
privatnom smještaju, prijevoza učenika kojima je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno
boravišta do adrese u mjestu škole koju pohađaju manje od 5 km i prijevoz učenika iz naselja Gorice,
Donji Bogićevci i Poljane do željezničkog stajališta Dragalić u školskoj godini 2021./2022.
Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se javni linijski prijevoz u
cestovnom prometu (autobus) prijevoznika APP, Požega.
Pod međumjesnim javnim prijevozom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz između
dvaju različitih mjesta- mjesta prebivališta odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta
dva mjesta sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).
II.
Učenicima srednjih škola iz naselja Dragalić, Mašić, Medari, Gorice, Poljane i Donji Bogićevci
sufinancirati će se javni linijski prijevoz u iznosu od 25% cijene mjesečne za autobus -učenicima koji
putuju u Požegu.
III.
Učenicima koji su smješteni u učeničke i druge domove, te privatnom smještaju izvan mjesta
prebivališta i tjedno koriste autobus ili vlak za dolazak u mjesto prebivališta ostvaruju pravo na pomoć u
sufinanciranju prijevoza u iznosu od 150,00 kuna mjesečno.
IV.
Učenici kojima je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do
adrese u mjestu škole koju pohađaju manje od 5 km (a što će se utvrditi temeljem Goglle mapsa), te stoga
ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, ostvaruju
pravo na trošak prijevoza u iznosu 0,50 kn po 1 km prijeđene udaljenosti u oba smjera.
V.
Učenici iz naselja Gorice, Donji Bogićevci i Poljane, u kojima trenutno nema organiziranog
autobusnog linijskog prijevoza, ostvaruju pravo na trošak prijevoza u iznosu 0,50 kn po 1 km prijeđene
udaljenosti u oba smjera, od adrese u mjestu prebivališta do najbližeg linijskog prijevoza (željezničko
stajalište Dragalić) sve do ponovne uspostave autobusnog linijskog prijevoza.
VI.
Kriteriji za ostvarivanje prava iz točke II. Ove Odluke su:
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da je učenik u školskoj godini 2021./2022. upisao i redovito pohađa srednju školu na području
RH
- da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog linijskog
prijevoza (autobus)
- da udaljenost od adrese prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi
više od 5 kilometara.
VII.
Kriterij za ostvarivanje prava iz točke III. ove Odluke su:
- smještaj u domu ili privatni smještaj
- da je učenik u školskoj godini 2021./2022. upisao i redovito pohađa srednju školu na području
RH
VIII.
Kriterij za ostvarivanje prava iz točke IV i V. ove Odluke su:
- da je učenik u školskoj godini 2021./2022. upisao i redovito pohađa srednju školu na području
RH.
IX.
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik kojemu su troškovi prijevoza u
cjelini financirani iz drugih izvora.
X.
Općina Dragalić će roditeljima učenika koji ostvaruju pravo isplatiti sufinancirani iznos
sukladno točki II, III., IV i V. ove Odluke.
XI.
-

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-07/21-01/11
URBROJ: 2178/27-21-1
Dragalić, 31.08.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.
_____________________________________________________________________________________

8.
Na temelju članka 49. Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 3/18 i 4/21) OPĆINSKI
NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova javnog prijevoza (vlakom) redovitih učenika srednjih škola
u školskoj godini 2021./2022.
I.
Općina Dragalić će sufinancirati troškove javnog prijevoz redovitim učenicima srednjih škola s
područja općine Dragalić (naselja Mašić, Medari, Poljane, Donji Bogićevci, Gorice i Dragalić) koji putuju
vlakom u iznosu 25% cijene mjesečne karte.
II.
Sufinancirani iznos biti će uplaćen na račun prijevoznika odnosno HŽ Putničkom prijevozu
d.o.o., Zagreb, temeljem ispostavljenog računa i popisa učenika koji su kupili mjesečnu kartu.
III.
O svim pravima i obvezama biti će sklopljen Ugovor s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o.
IV.
Troškovi prijevoza će se sufinancirati za školsku godinu 2021./2022., počevši od mjeseca rujna

STRANICA 5 – BROJ 7

SLUŽBENI GLASNIK, UTORAK, 31.08.2021.

2021. do mjeseca lipnja 2022., te iznimno i u srpnju za učenike koji pohađaju praktičnu nastavu i vježbe
te stručnu praksu, a sukladno točki VI. stavku 3. Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. („Narodne novine“ br.
94/2021).
V.
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik kojemu su troškovi prijevoza u
cjelini financirani iz drugih izvora.
VI.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-07/21-01/10
URBROJ: 2178/27-21-1
Dragalić, 31.08.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.
_____________________________________________________________________________________
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