Broj 06/21

Ivanska, 12. srpnja 2021.

-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.-----------------

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine
Ivanska, broj 03/21), i članka 15. i 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska
(Službeni vjesnik Općina Ivanska broj 04/20) Općinsko vijeće Općine Ivanska na 2. sjednici
održanoj 09. srpanja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska u Povjerenstvo za Statut i Poslovnik imenuje:
1. Lana Rajčević za predsjednika
2. Tomislav Medved za člana
3. Darko Turković za člana
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju
Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost (Službeni vjesnik Općine Ivanska
broj 03/17).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine
Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/21-01/12
URBROJ: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.----------------Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, broj
03/21), članka 15. i 19. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj
04/20) Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2021. godine
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Odbora za financije i Proračun
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska u Odbor za financije i Proračun imenuje:
1. Žarko Vugrić za predsjednika
2. Darko Turković za člana
3. Lana Rajčević za člana
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Odbora za
financije i Proračun (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 03/17).
Članak 3
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/21-01/07
URBROJ: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska,
broj 03/21), i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska (Službeni vjesnik
Općina Ivanska broj 04/20) Općinsko vijeće Općine Ivanska na 2. sjednici održanoj 09. srpnja
2021. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Odbora za kulturu i prosvjetu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska u Odbor za kulturu i prosvjetu imenuje :
1. Sanja Brajković za predsjednika
2. Katica Šarlija za člana,
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.----------------3. Andreja Žunić za člana,
4. Milka Fištrović za člana,
5. Patricija Završki za člana.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Odbora za
kulturu i prosvjetu (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 03/17)
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine
Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/21-01/08
URBROJ: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska,
broj 03/21), i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska (Službeni vjesnik
Općina Ivanska broj 04/20) Općinsko vijeće Općine Ivanska na 2. sjednici održanoj 09.
srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Odbora za priznanja
Članak 1.
U Odbor za priznanja Općinsko vijeće Općine Ivanska imenuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Mirela Roviščanec za predsjednika
Milka Fištrović za člana,
Tomislav Medved za člana,
Mario Modrić za člana,
Danijela Fabičević za člana.

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Odbora za
priznanja (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 03/17)
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.----------------Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine
Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 011-01/21-01/10
URBROJ: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.

PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska,
broj 03/21), i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska (Službeni vjesnik
Općina Ivanska broj 04/20) Općinsko vijeće Općine Ivanska na 2. sjednici održanoj 09.
srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska u Odbor za društvene djelatnosti imenuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Emanuela Samardžija za predsjednika
Marijan Šuflaj za člana
Ankica Takač za člana
Miro Horvatić za člana
Tomislav Medved za člana

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Odbora za
društvene djelatnosti (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 03/17).
Članak 3
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine Ivanska.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.----------------BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/21-01/09
URBROJ: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska,
broj 03/21), i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ivanska (Službeni vjesnik
Općina Ivanska broj 04/20) Općinsko vijeće Općine Ivanska na 2. sjednici održanoj 09. srpnja
2021. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Odbora za poljoprivredu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska u Odbor za poljoprivredu imenuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Žarko Vugrić za predsjednika
Miroslav Trgovac za člana,
Boško Rajčević za člana,
Milan Grgić za člana
Miroslav Sočev za člana

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Odbora za
poljoprivredu (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 03/17.)
Članak 3
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/21-01/11
URBROJ: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.----------------Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik broj 3/21) Općinsko vijeće na
svojoj 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Odluke o prekoračenju po poslovnom računu kod Privredne banke Zagreb
po hitnom postupku
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi odluku da se Odluka o prekoračenju po
poslovnom računu kod Privredne banke Zagreb donese po hitnom postupku te da stupa na
snagu danom donošenja.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku
Općine Ivanska.
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-01/21-01/17
Urbroj: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.
Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska 03/21) Općinsko
vijeće Općine Ivanska na svojoj 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU
O PREKORAČENJU PO POSLOVNOM RAČUNU kod Privredne banke Zagreb
Članak 1.
Općina Ivanska zadužite će se korištenjem prekoračenja računa kod poslovne banke
PRIVREDNA BANKA ZAGREB u dozvoljenom iznosu od 1.500.000,00 kn, na rok od
jedne godine.
Ova Odluka veže se na Odluku o prekoračenju po poslovnom računu kod Privredne banke
Zagreb iz 2020. godine za sufinanciranje projekta REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE
DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA“ (Klasa: 403-01/20-01/01, Urbroj: 2110/02-01-20-01 od
12. lipnja 2020. godine) objavljene u Službenom vjesniku Općine Ivanska broj 04/20.
Članak 2.
Ovom Odlukom traži se produljenje minusa iz razloga što još nisu doznačena sredstva po
navedenom projektu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.----------------Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Ivanska za potpisivanje svih radnji potrebnih za realizaciju.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Općine
Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-01/21-01/17
Urbroj: 2110/02-01-21-02
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.
Na temelju članka 31. st. 2., članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članaka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.
03/21), Općinsko vijeće Općine Ivanska na 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU

o naknadama troškova za rad predsjedniku/ci vijeća, vijećnicima
i članovima radnih tijela
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za rad predsjednika/ce vijeća,
potpredsjednika/ce vijeća, vijećnicima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općine Ivanska
Članak 2.
Predsjednik/ca Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u neto iznosu od 1.000,00
kn po prisustvovanju na sjednici.
Članak 3.
Potpredsjednik/ca Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u neto iznosu od 500,00
kn po prisustvovanju na sjednici.
Članak 4.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u neto iznosu od 400,00 kn po
prisustvovanju sjednici.
Članak 5.
Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu troškova u neto iznosu od 100,00 kn po
prisustvovanju sjednici.
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.----------------Članak 6.
Predsjednik/ca Općinskog vijeća, potpredsjednik/ca Općinskog vijeća, članovi Općinskog
vijeća i članovi radnih tijela ostvaruju pravo na naknadu iz članka 2., 3., 4. i 5. ove Odluke dolaskom
na sazvanu sjednicu.
Članak 7.
Na naknade utvrđene u članku 2. i 3. ove Odluke obračunavaju se zakonom propisani
doprinosi i porezi.
Članak 8.
Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna
Općine Ivanska.
Isplata se obavlja na temelju potpisane Izjave (evidencije) o prisustvovanju na sjednicama
Općinskog vijeća ili radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova za rad
predsjedniku/ci vijeća, vijećnicima i članovima radnih tijela (Službeni vjesnik Općine Ivanska, broj
08/13).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 011-01/21-01/13
Urbroj: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK:
Darko Turković v.r.

Na temelju članka 35. stavka 1., podstavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20, članka 3. i članka 4. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 38.
Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska 03/21) Općinsko vijeće Općine
Ivanska na 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih prava načelnika Općine Ivanska
Članak 1.
Ovom Odlukom se određuje način utvrđivanja plaća i drugih radnih prava načelnika Općine
Ivanska (u daljnjem tekstu: dužnosnik) koji svoju dužnost u Općini Ivanska (u daljnjem
tekstu: Općina) obavlja profesionalno.
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Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke koji svoju dužnost obavlja profesionalno čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu
radnog staža, ukupno najviše 20%.
Članak 3.
Koeficijent za obračun plaće načelnika iznosi 3,6.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće
državnih dužnosnika, sukladno propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih
dužnosnika.
Članak 5.
Osim prava na plaću iz članka 2. ove Odluke, dužnosnik ostvaruje pravo na ostala materijalna
i druga prava iz radnog odnosa u skladu s općim aktima Općine.
Članak 6.
Pojedinačna rješenja o visini plaće ili naknade te o ostvarivanju drugih prava dužnosnika
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravima i obvezama
dužnosnika Općine Ivanska (Službeni vjesnik 08/13).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine
Ivanska“.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/21-01/14
URBROJ: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK
Darko Turković v.r.
Na temelju članka 38. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska, broj
03/21), Općinsko vijeće Općine Ivanska na 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2021. godine
donijelo je
ODLUKU
o dodjeli stipendija studentima deficitarnih zanimanja na području Općine Ivanska
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuju opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendije Općine
Ivanska te prava i obveze korisnika stipendije - redovnih i izvanrednih studenata
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (u
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-----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 06. od 12. srpnja 2021.----------------daljnjem tekstu: studenti) s obzirom da se radi o deficitarnom zanimanju na području Općine
Ivanska.
Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Naziv stipendije jest: stipendija Općine Ivanska (u nastavku teksta: stipendija).
Članak 3.
Novčana sredstva za stipendiranje osiguravaju se u proračunu Općine Ivanska.
Ukupni iznos novčanih sredstava namijenjen za stipendije iznosi 50.000,00 kuna za
jednu akademsku godinu.
Mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi 1.000,00 kuna. Ukoliko osigurani
novčani iznos iz točke 2. ovog članka ne bi bio dovoljan za isplatu svih odobrenih stipendija u
jednoj akademskoj godini, mjesečni iznos stipendije za tu akademsku godinu odredit će se u
iznosu manjem od 1.000,00 kuna tako da ukupan proračunski rashod u toj akademskoj godini
ne prelazi iznos iz točke 2. ovog članka.
II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Članak 5.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju
sljedeće opće uvjete:
- polaznici su redovnog/izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i
predškolski odgoj i obrazovanje (studenti 1. godine preddiplomskog studija)
- polaznici su 2. ili više godine redovnog/izvanrednog preddiplomskog studija,
odnosno diplomskog studija uz uvjet da su uspješno ostavarili ukupan broj upisanih ECTS
bodova svih prethodnih godina studija
- imaju prebivalište na području Općine Ivanska najmanje godinu dana prije objave
natječaja
- državljani su Republike Hrvatske.
Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog natječaja i kriterija koji su propisani
ovom odlukom.
III. TIJELO KOJE PROVODI NATJEČAJ
Članak 7.
O dodjeli stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendije Općine Ivanska (u
nastavku teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima tri člana, a imenuje ih Općinski načelnik.

Članak 8.
Povjerenstvo radi na sjednicama i o radu vodi zapisnik.
Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik Povjerenstva, a ista se može održati ako
su joj nazočni svi članovi.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.
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Povjerenstvo za svoj rad odgovara načelniku Općine Ivanska.
Članak 9.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Ivanska.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 10.
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja.
Natječaj raspisuje načelnik Općine Ivanska najkasnije do 31. listopada za dodjelu
novih stipendija u tekućoj akademskoj godini.
Natječaj se objavljuje na internet stranicama Općine Ivanska.
Članak 11.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj;
- trajanje natječaja;
- naziv tijela kojemu se zahtjevi podnose;
- opće uvjete i kriterije za dodjelu Stipendije;
- potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu Stipendije;
- trajanje stipendije;
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja;
- iznos i broj stipendija za dodjelu;
- prava i obveze korisnika stipendije;
- studije za koje se Stipendija dodjeljuje.
Članak 12.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije utvrđuje Povjerenstvo i objavljuje se na
oglasnim pločama Općine Ivanska u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat
može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.
Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka
roka za prigovor.
Odluka o prigovoru je konačna.
V. KORIŠTENJE STIPENDIJE
Članak 13.
Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu za dodjelu stipendije.
Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu stipendije, načelnik i korisnik stipendije
sklapaju ugovor o korištenju stipendije.
Ugovor o korištenju Stipendije sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih strana;
- naziv fakulteta i studija za koji je odobrena stipendija;
- iznos stipendije;
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- obvezu zaposlenja;
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora;
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 14.
Stipendija se dodjeljuje na početku akademske godine za deset mjeseci (osim za
srpanj i kolovoz), a korisnik stipendije Općine Ivanska ne može istodobno biti korisnik druge
novčane stipendije.
Članak 15.
Stipendija se korisnicima isplaćuje jednom mjesečno, za tekući mjesec.
Korisnicima stipendije koji nastavljaju koristiti stipendiju dodijeljenu prethodnih
godina, iznos stipendije utvrđuje se za svaku akademsku godinu sukladno članku 3. stavku 3.
ove odluke.
Članak 16.
Studenti mogu nastaviti koristiti stipendiju i u sljedećoj akademskoj godini uz uvjet da
su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili ukupan broj upisanih ECTS bodova.
Dokaz o upisanom i ostvarenom ukupnom broju ECTS bodova, korisnik stipendije
dužan je dostaviti Općini Ivanska do 1. studenog tekuće godine za prethodnu akademsku
godinu.
Članak 17.
Nakon završenog studija, korisnici stipendije obvezni su zaposliti se na području
Općine Ivanska.
Korisnici stipendije koji su se zaposlili sukladno stavku 1. ovoga članka dužni su
raditi na području Općine Ivanska najmanje onoliko vremena koliko su primali stipendiju.
Korisnik uz izričitu suglasnost davatelja stipendije može prihvatiti i zaposlenje na
području Republike Hrvatske, čime se oslobađa obveze iz stavka 1. ovoga članka.
Obveza zapošljavanja korisnika stipendije na području Općine Ivanska prestaje
ukoliko korisniku stipendije ne bude ponuđeno zaposlenje, a prijavljen je Zavodu za
zapošljavanje duže od 2 mjeseca.
Članak 18.
Korisnik stipendije je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako:
- ako ne ostvari ukupan broj upisanih ECTS bodova u akademskoj godini
- bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja
- odbije ponuđeno zaposlenje,
- jednostrano raskine radni odnos prije proteka roka utvrđenog člankom 18. stavkom
2. ove odluke.
Članak 19.
Ako korisnik stipendije nastavlja obrazovanje u tuzemstvu ili inozemstvu, obveza
zaposlenja iz članka 18. ove odluke odgađa se do završetka obrazovanja, uz prethodno
odobrenje davatelja stipendije.
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Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2110/02-01-21-01
Ivanska, 09.07.2021.
PREDSJEDNIK
Darko Turković v.r.
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SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE IVANSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Odluka o imenovanju Odbora za financije i Proračun
Odluka o imenovanju Odbora za kulturu i prosvjetu
Odluka o imenovanju Odbora za priznanja
Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

2
3
3
4
5

Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredu
Odluka o prekoračenju po poslovnom računu kod Privredne banke Zagreb po hitnom
postupku
Odluka o prekoračenju po poslovnom računu kod Privredne banke Zagreb
Odluka o naknadama troškova za rad predsjedniku/ci vijeća, vijećnicima i članovima
radnih tijela
Odluka o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih prava načelnika Općine Ivanska
Odluka o dodjeli stipendija studentima deficitarnih zanimanja na području Općine
Ivanska

6
7
7
8
9
10

„Službeni vjesnik“ - Službeno glasilo Općine Ivanska
Izdaje: Općina Ivanska – Jedinstveni upravni odjel
Slavka Kolara 1., 43231 Ivanska
Tel.887-141, fax.887-422
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