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127. 
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik” Općine Nova 

Bukovica  broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 3. sjednici, 
održanoj dana 12. listopada 2017. godine, donosi 
 

ODLUKU 
 o odabiru nositelja projekta i davanju suglasnosti za provedbu postupka odabira privatnog 

partnera i kandidature projekta razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na 
području „Slatina“ za dobivanje EU sredstva 

 
I. 

Grad Slatina se imenuje za nositelja projekta razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na 
području „Slatina“, koje obuhvaća područje Grada Slatine i Općina Čađavica, Mikleuš, Nova 
Bukovica, Sopje i Voćin. 
 

II. 
Gradonačelniku Grada Slatine daje se suglasnost za provedbu postupka javne nabave u postupku 
odabir privatnog partnera i kandidaturu projektu razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture 
na području „Slatina“, koje obuhvaća područje Grada Slatine i Općina Čađavica, Mikleuš, Nova 
Bukovica, Sopje i Voćin. 
 

III. 
Međusobna prava i obveze urediti će se sporazumom koji će na temelju ove Odluke potpisati 
gradonačelnik Grada Slatine i načelnici Općina Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i 
Voćin. 
 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 900-01/16-01/01                                                                   PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-17-5                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA                                                 
Nova Bukovica, 12. listopada 2017.                                                  Franjo Kraljik,v.r. 
 
128. 

Na temelju članka  7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe (Narodne Novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16) i članka 30. Statuta Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće 
Općine Nova Bukovica na 3. sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine donosi  
 

ODLUKU 
 o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava  za  financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za 2017. godinu 
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Članak 1. 
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Oduka o raspoređivanju sredstva za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za 2017. godinu 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/17). 

 
Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 
  „Općinsko vijeće ima 12 članova. U Općinskom vijeću zastupljene su sljedeće političke 
stranke, kako slijedi:  
- Hrvatska demokratska zajednici – HDZ               3 člana, 2 članice 
- Hrvatska seljačka stranka – HSS                           1 član 
- Hrvatska stranka prava–HSP                                 1 član  
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP         3 člana, 2 članice 
 

S obzirom na broj članova Općinskog vijeća, političkim strankama za razdoblje od 
16.06.2017. godine, odnosno od konstituiranja do 31.12.2017. godine pripadaju sredstva u 
slijedećim iznosima kako slijedi: 
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ…………...   5.601,81 kuna  
- Hrvatska seljačka stranka – HSS…………………….   1.077,27 kuna                                              
- Hrvatska stranka prava–HSP…………………………  1.077,27 kuna                              
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP…………  5.601,81 kuna        
  

Članak 3. 
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

 
Članak 4. 

 Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 402-08/17-01/01                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-17-2                  OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. listopada 2017.                     Franjo Kraljik,v.r. 
 
129. 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 3. sjednici 
održanoj 12. listopada 2017. godine, donosi  
 

O D L U K U 
o izdavanju brisovnog očitovanja 

 
Članak 1. 

Općina Nova Bukovica je suglasna sa izdavanjem brisovnog očitovanja kojim će se 
provesti uknjižba brisanja prava zaloga na nekretninama upisanim u zk.ul.br.1215, k.č.br. 1525/3 
DVORIŠTE TRNOVA površine 170 čhv u k.o. Nova Bukovica  
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Članak 2. 
Zadužuju se stručne službe i načelnik Općine Nova Bukovica za provedbu ove Odluke. 

 
Članak 3.  

        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 940-01/17-01/04                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-17-2                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. listopada 2017.                                                     Franjo Kraljik,v.r. 
 
    
130. 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 3. sjednici održanoj 
dana 12. listopada 2017. godine donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica 

za razdoblje 26. svibanj – 30. lipanj 2017. godine 
 

I. 
Prihvaća se izvješće o radu Načelnika Općine Nova Bukovica za razdoblje 26. svibanj – 

30. lipanj 2017. godine. 
 

II. 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu Načelnika Općine Nova Bukovica za 

razdoblje 26. svibanj – 30. lipanj 2017. godine. 
 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 

KLASA: 022-05/17-01/02                                                                        PREDSJEDNIK  
URBROJ:2189/09-01-17-2                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA                                          
Nova Bukovica, 12. listopada 2017.                                                      Franjo Kraljik,v.r.     
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Na temelju članka 42. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15), te ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata koji se 
odnose na rad jedinica lokalne samouprave, Načelnik Općine Nova Bukovica podnosi  
 

I Z V J E Š ĆE 
o radu Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica 

za razdoblje 26. svibanj – 30. lipanj 2017. godine 
 
UVODNI DIO  
 

Općinski Načelnik, kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, djelokrug svojih 
poslova obavlja sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 
i 19/13), Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 
2/13), ostalih važeći Zakoni i podzakonski akti i propisi koji se odnose na rad jedinica lokalne 
samouprave. 
 
RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 

U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Nova Bukovica uredno je obavljao sve  izvršne 
poslove koji su mu povjereni zakonom, a posebice:  

 
            -iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima    

 bitnim za  raspravljanje Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica i donošenje odluka, 
-izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća, 
-upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, 
-upravljanje prihodima i rashodima Općine, 
-donošenje odluka o investicijama, 
-donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima    
  financiranja,  
-usmjeravanje i djelovanje rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica, 
-brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i  dr., 
-brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, 
-brine o suradnji s tijelima državne uprave - ministarstvima, fondovima i dr. 

  
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica i 

na web stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, na oglasnoj ploči Općine Nova 
Bukovica, na sjednicama Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, u komunikaciji sa građanima 
itd. 
 
DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
U razdoblju nakon Lokalnih izbora održanih 21.05.2017., objave službenih rezultata 25.05.2017. 
mandat je počeo 26.05.2017. i u razdoblju do 30.6.2017. obavili smo niz važnih aktivnosti.  
Prva od njih bila je primopredaja izvršnih ovlasti između bivšeg načelnika Željka Vencla i mene 
održana 29.05.2017. Prema njemu, na dan 26.05.2017. općina je imala nepodmirena dugovanja u 
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ukupnom iznosu od 451.128,25 kn. Općina je imala potraživanja u iznosu od 1,092.429,90 kn (za 
komunalnu naknada, porez na tvrtku, na promet nekretnina i sl.). Stanje računa iznosilo je 
634.706,43 kn. Bivši načelnik me je uputio u započete projekte: kanalizacija u Novoj Bukovici, 
izgradnja nogostupa u Zagrebačkoj ulici u Novoj Bukovici, izradi projektne dokumentacije za 
cestu kod mjesnog groblja u Novoj Bukovici, projektna dokumentacija za mjesne domove u 
Bjelkovcu i Gornjem Viljevu, rekonstrukciji javne rasvjete u Novoj Bukovici te projektom 
izgradnje školske sportske dvorane. 
Održali smo sastanak s inženjerom Skokićem iz tvrtke Karašica-Vučica koji izvodi dio radova na 
kanalizaciji u Novoj Bukovici, nadzornim inženjerom Spajićem, tehničkim direktorom tvrtke 
Komrad d.o.o. g. Srbićem, dosadašnjim načelnikom općine Željkom Venclom, te smo se upoznali 
sa problematikom vezanom uz izgradnju kanalizacijskog sustava, rokovima, projektom te obišli 
radove na terenu. 
Pošto smo ustanovili da zubarka odrađuje otkazni rok i odlazi iz novootvorene ambulante, uputili 
smo dopis Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije kako bi se odmah osigurao nastavak 
rada zubne ordinacije koji je trebao završiti 01.06.2017. godine. 
Sudjelovali smo na proslavi Dana škole, održan je prijem budućih učenika prvog razreda. 
Ugostili smo predsjednika Socijaldemokratske partije Hrvatske, saborskog zastupnika Davora 
Bernardića, te bivšeg načelnike naše općine i trenutnog saborskog zastupnika Tomislava Žagara.  
Potpisali smo ugovore s HZZ-om za javne radove. Održani su sastanci s predstavnicima NK 
Zrinski Nova Bukovica, te sa izvođačem radova na nogostupu u Zagrebačkoj ulici Mariom 
Koićem iz tvrtke Cestogradnja Slatina, nakon čega su započeti radovi na izgradnji nogostupa. 
Održan je sastanak s inženjerom Željkom Šaponjom vezan za započete projekte, njihov nastavak 
i planiranje novih (cesta kod groblja, mjesni domovi Gornje Viljevo i Bjelkovac, obnova zgrade 
Vatrogasnog doma, sanaciji krovišta u Bukovačkom Antunovcu i Donjoj Bukovici i dr.). 
S Osnovnom školom Vladimira Nazora, ravnateljicom Laretom Žubrinić smo utvrdili popise 
udžbenika za financiranje za slijedeću školsku godinu 2017./2018. Održali smo sastanak i 
razgovor s tajništvom župana i županom Virovitičko-podravske županije g. Igorom Androvićem, 
o načinu sufinanciranja osnovnoškolskih udžbenika, pošto je župan donio odluku o 
sufinanciranju dijela cijene udžbenika za učenike prvih razreda osnovne škole. U Virovitici u 
Županijskom uredu za školstvo, kulturu i društvene djelatnosti razgovarali smo s pročelnicom 
Šerepac o udžbenicima, o projektu Školske sportske dvorane i rješenju problema okretišta 
školskog autobusa. Sudjelovali smo u obilježavanju Dana antifašističke borbe i Dana državnosti 
Republike Hrvatske, na manifestacijama u Orahovici, Pitomači, na euharistijskom kongresu u 
Slatini, otvorenju spomen-grobnice u Slatinskom Drenovcu i dr. 
Na skupštini društva Komrada d.o.o. Slatina upoznati smo s izvješćem revizije, te smo obavili 
razgovore o izgradnji vodoopskrbnog sustava u dijelu naselja Dobrović.  
 
 
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA  
  
Ovim Izvješćem obuhvaćen je rad Općinskog načelnika i niz popratnih aktivnosti u realizaciji 
započetih ali i pripremi novih zadataka.  
Pozivam vijećnike Općine Nova Bukovica, predsjednike i članove mjesnih odbora i sve građane 
da kad imaju potrebu, prijedlog ili problem, dođu kako bismo zajednički riješili naše probleme i 
ostvarili naše planove. 
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Imajući u vidu naprijed izneseno, predlaže se Općinskom vijeću da usvoji Izvješće o radu 
Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica za navedeno izvještajno razdoblje temeljem Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu općine Nova Bukovica.  

 
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 022-05/17-01/02                                                              OPĆINSKI NAČELNIK                                         
URBROJ: 2189/09-02-17-1                                                                  
Nova Bukovica, 12. listopada 2017.                                             Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
 
 
131. 

Na temelju članka 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17), Općinsko vijeće Općine Nova 
Bukovica na 3. sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine, donosi 

ODLUKU  
O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2018. GODINU 
 

I. 
Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica 

za 2018. godinu kojeg je Općina Nova Bukovica u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona 
o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 
94/13, 18/16, 89/17), te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji 
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na 
području Virovitičko-podravske županije. 

 
II. 

Planom upravljanja imovinom određuju se: 
• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica,  
• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, 
• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Nova Bukovica, 
• godišnji planoviupravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Nova 

Bukovica. 
Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s 

tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14). 

III. 
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za 2018. Godinu donosi 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za 
sljedeću godinu. 
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IV. 
Općina Nova Bukovica dužna je do 31. ožujka 2019. godine dostaviti Općinskom vijeću na 

usvajanje Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica 
za 2018. godinu. 

 
V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Nova Bukovica, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Nova Bukovica i dostupna je 
javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 
broj 25/13, 85/15). 

 
KLASA:940-01/17-01/05     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
URBROJ:2189/09-01-17-5              OPĆINE NOVA BUKOVICA 
Nova Bukovica, 12. listopada 2017.         Franjo Kraljik,v.r. 
 
132.                                                                                                          

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 3. sjednici 
održanoj 12. listopada 2017. godine, donosi  

 
ODLUKU 

o dodjeli stipendije na području Općine Nova Bukovica 
 
I.   OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija redovitim 
studentima sa prebivalištem na području Općine Nova Bukovica, sklapanje ugovora o 
stipendiranju, isplata, nastavak, mirovanje i prestanak prava na stipendiranje, kao i ostala pitanja 
koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendije.  
 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 
muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 

Članak 2. 
Temeljem ove Odluke stipendije se dodjeljuju redovitim studentima preddiplomskog 
sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija 
kao i za stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij. 
 

Članak 3. 
Broj stipendija koje se dodjeljuju redovitim studentima kao i druge uvjete određuje načelnik 
posebnom odlukom. 
 

Članak 4. 
Sredstva za stipendiranje osiguravaju se u Proračunu Općine Nova Bukovica. 
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Članak 5. 

Visina mjesečne stipendije određuje se u iznosu od 800,00 kuna. Stipendije se isplaćuju 
korisnicima na početku mjeseca za prethodni mjesec. 
 
II.   POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA  
 

Članak 6. 
Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).  
Javni natječaj raspisuje općinski načelnik početkom akademske godine.  
 
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Nova Bukovica  i na internetskim stranicama 
Općine www.novabukovica.hr.  
 

Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendije je 15 dana od dana objave Javnog natječaja. 
 

Članak 7. 
Natječaj obavezno sadrži:  

- naziv tijela koje raspisuje natječaj,  
- naziv tijela kome se zahtjev podnosi,  
- rok za podnošenje zahtjeva,  
- opće uvjete i kriterije za dodjelu Stipendije,  
- broj stipendija koje će se dodijeliti za tu akademsku godinu,  
- popis dokumentacije koja se prilaže zahtjevu,  
- vrijeme trajanja Stipendije, 
- visinu stipendije, 
- rok za objavljivanje rezultata natječaja,  
- prava i obveze stipendista, 
- pomoćne kriterije za dodjelu Stipendije. 

 
Članak 8. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti iz članka 2. ove 
Odluke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  
- da su državljani Republike Hrvatske,  
- da imaju prebivalište na području Općine Nova Bukovica,  
- da nisu u radnom odnosu,  
- da nisu kažnjavani putem suda. 
 

Članak 9. 
Pravo na stipendiju nemaju učenici ili studenti:  
- koji su korisnici stipendija prema nekoj drugoj osnovi,  
- koji su apsolventi više od godinu dana,  
- koji su ponavljači, za godinu koju ponavljaju,  
- koji se obrazuju uz rad. 
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III. TIJELO KOJE PROVODI NATJEČAJ  
 

Članak 10. 
 Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Općine Nova Bukovica (u nastavku teksta: Povjerenstvo): -
predlaže načelniku raspisivanje natječaja za dodjelu stipendije,  
-prikuplja zahtjeve za dodjelu stipendija,  
-utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendije te ju javno objavljuje na oglasnoj ploči Općine, -
rješava o posebnim zamolbama stipendista u svezi sa ostvarivanjem prava i obveza koje    
  proizlaze iz Ugovora o stipendiji, 
 -rješava i druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Rješenjem o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva.  
 
Povjerenstvo ima 5 članova, predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva, a 
imenuje ih Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica iz redova stručnih i javnih djelatnika iz 
oblasti kulture, prosvjete i informiranja te članova Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica.  
 
Članovi Povjerenstva imenuju se za mandatno razdoblje do isteka mandata Općinskog vijeća 
Općine Nova Bukovica a mogu biti razriješeni i prije isteka tog vremena. 
 

Članak 11. 
Povjerenstvo radi na sjednicama. 
 
Sjednice Povjerenstva saziva i predsjedava im predsjednik.  
U slučaju odsudnosti odnosno spriječenosti predsjednika u svim pravima i obvezama zamjenjuje 
ga zamjenik predsjednika. Ako ni zamjenik nije nazočan sjednici, sjednicu vodi član kojeg 
odrede nazočni članovi Povjerenstva.  
 
Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj prisustvuje većina članova.  
 
Odluke Povjerenstva su punovažne ako je za njih glasovala većina od ukupnog broja članova.  
 
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.  
 

Članak 12. 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstvenu upravni odjel Općine 
Nova Bukovica. 
 
IV.  PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE 
 

Članak 13. 
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata jesu:  
a) Opći kriterij: 
- uspjeh u školovanju odnosno studiju, 
- socijalni status, 
- školovanje za deficitarna zanimanja.  
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b) Dodatni kriterij:  
- postignuti izvanškolski rezultati tijekom srednjeg školovanja, odnosno znanstveno, stručni i 
drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija.  
 
Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka izražavaju se bodovima. Ako dva ili više kandidata imaju 
jednak broj bodova, prednost ima kandidat slabijeg socijalnog statusa. 
 

Članak 14. 
Deficitarna zanimanja utvrđuje načelnik prije raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendije, 
na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendije koristeći pritom podatke Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje – područne službe Virovitica i podatke iz drugih izvora. 
 

Članak 15. 
Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom na način da se za studente 1. 
godine studija zbroj pojedinačnih ocjena svih predmeta iz srednje škole, odnosno za studente 2. i 
viših godina studija zbroj pojedinačnih ocjena iz svih položenih ispita na studiju, podijeli s 
ukupnim brojem predmeta, odnosno ispita, te se tako dobiven rezultat zaokruži na dvije decimale.  
 

Članak 16. 
Socijalni status kandidata boduje se na slijedeći način:  
a) kandidat čija obitelj ima primanja do 400,00 kuna po članu 4 boda  
b) kandidat čija obitelj ima primanja od 400,00 do 600,00 kuna po članu 3 boda  
c) kandidat čija obitelj ima primanja od 600,00 do 800,00 kuna po članu 2 boda  
d) kandidat čija obitelj ima primanja od 800,00 do 2.000,00 kuna po članu 1 boda  
e) kandidat čija obitelj ima primanja preko 2.000,00 kuna po članu 0 boda  
 
Za školovanje za deficitarna zanimanja kandidatu pripadaju 2 boda 
 

Članak 17. 
Izvan školski rezultati i znanstveni-stručni i drugi odgovarajući radovi  
a) sudjelovanje na regionalnom ili državnom natjecanju 1 bod  
b) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 2 boda  
c) rad objavljen u recenziranoj domaćoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji 1 bod  
d) rad objavljen u recenziranoj stranoj, znanstvenoj ili stručnoj publikaciji 2 boda  
 

Članak 18. 
Svi bodovi postignuti temeljem članka 17. i 18. ove Odluke zbrajaju se za svakog kandidata, te se 
na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje pozicija za svakog kandidata na listi kandidata. 
 

Članak 19. 
Iznimno, zbog naročito opravdanih razloga i posebnih okolnosti načelnik može donijeti odluku o 
dodjeli stipendije i izvan kriterija utvrđenih ovom Odlukom. 
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V. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE  
 

Članak 20. 
Po isteku roka za podnošenje zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje prijedlog lista kandidata koji 
ispunjavaju uvjete za dodjelu Stipendije.  
 

Članak 21. 
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Nova 
Bukovica u roku od 20 dana od dana isteka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.  
 

Članak 22. 
Nezadovoljni kandidat može u roku 8 dana od dana objave prijedloga liste kandidata podnijeti 
pisani prigovor.  
 
Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.  
 
Odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.  
 
Odluka o prigovoru je konačna.  
 

Članak 23. 
Nakon isteka rokova iz članka 19. ove Odluke, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata te 
predlaže načelniku donošenje Odluke o dodjeli stipendije  

 
Članak 24. 

Temeljem Odluke o dodjeli stipendije iz članka 20. načelnik i stipendist odnosno osoba koja 
zastupa maloljetnog stipendista zaključuju Ugovor o stipendiranju.  
 
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:  
- ime i prezime, odnosno naziv ugovornih stranaka  
- naziv fakulteta koji korisnik Stipendije pohađa,  
- iznos Stipendije,  
- vrijeme na koje se Stipendija dodjeljuje,  
- način i uvjete vraćanja Stipendije u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza,  
- način rješavanja eventualnih sporova, 
- ostala međusobna prava i obveze ugovornih strana. 
 
Svaki stipendista mora imati jamce koji će jamčiti za njega da će dodijeljen novac za stipendiju 
biti vraćen ukoliko stipendista ne završi studij. 
 

Članak 25. 
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak stipendije za sljedeću akademsku godinu ako 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukvica u roku od 15 dana po isteku upisnog roka 
dostavi potvrdu o upisu u sljedeću akademsku godinu.  
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VI. MIROVANJE, PRESTANAK PRAVA NA STIPENDIRANJE I OSTALI  
UVJETI STIPENDIRANJA  

Članak 26. 
Na pisani zahtjev korisnika stipendije mirovanje isplate stipendije može se odobriti za tekuću 
akademsku godinu na temelju potvrde o mirovanju studentskog statusa.  
Ponovni upis iste programske godine ne smatra se ponavljanjem:  
- ako je korisnik stipendije koristio mirovanje isplate stipendije u prethodnoj akademskoj godini,  
- ako je korisnik stipendije izvršio sve studijske obveze te ponovno upisuje godinu odnosno 
semestar zbog izrade/obrane završnog ili diplomskog rada, a najduže 6 mjeseci. 
 

Članak 27. 
Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiranje te nastaje obveza vraćanja stipendije ako:  
- ne poštuje rokove dostave potvrda navedenih u članku 26. ove Odluke,  
- ostvari pravo na stipendiju po drugoj osnovi, 
- svojevoljno prekine školovanje,  
- promjeni mjesto prebivališta 
- ne upiše sljedeći akademsku godinu.  
 

Članak 28. 
O svim promjenama (osobni podaci, promjena žiro računa, pravo na stipendiju po drugoj osnovi, 
vrsta i naziv studija, prekid ili završetak obrazovanja, radni odnos, programi razmjene učenika) u 
tijeku korištenja stipendije Općine Nova Bukovica, korisnik je dužan u roku 30 dana od dana 
nastanka promjene obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 29. 
Stipendija se u pravilu dodjeljuje na početku akademske godine, a za mjesec kolovoz i rujan 
stipendija neće biti isplaćena. Stipendisti mogu koristiti Stipendiju sve do kraja školovanja 
odnosno do završetka posljednjeg semestra pod uvjetom da redovito upisuju svaku akademsku 
godinu.  
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 30. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiji Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 1/11).  
Korisnici stipendije dodijeljene na temelju Odluke o stipendiji Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica 1/11) zadržavaju pravo na stipendiju sukladno Ugovoru o 
stipendiranju te će se aneksom ugovora izmijeniti visina stipendije. 

 
Članak 31. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 604-02/17-01/01      PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2189/09-01-17-1                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. listopada 2017.                                             Franjo Kraljik,v.r. 
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133. 
Na temelju članka  30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica  

br. 1/13, 2/13 i 1/15) i članka  35. i 41. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj  9/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 
3. sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine, donosi 

 
R J E Š E N J E 

o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambene 
djelatnosti i zaštitu okoliša 

 
I 

U Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambene djelatnosti i zaštitu okoliša biraju se: 
1. Dejan Matejčić, za predsjednika, 
2. Dražen Milaković, za člana, 
3.  Ivan Pitler, za člana 

 
II 

Odbor obavlja poslove određene člankom 41. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova 
Bukovica. 
 

III 
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 080-02/17-01/17                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ:  2189/09-01-17-1                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. listopada 2017.                                                      Franjo Kraljik,v.r. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
I  Z  D  A  V  A  Č : 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 
Odgovorni urednik: Blaženka Blažević, Pročelnik 

Godišnja pretplata: 100.00 kuna. 
 


