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Općinsko vijeće Općine  Poličnik na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22.  listopada 
2012. godine temeljem članka 35. 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 i 
19/13) te članka 38. Statuta Općine Poličnik («Službeni glasnik Općina Poličnik», broj 06/09,  
11/09 i 04/13)  d o n o s i 

O D L U K U  
  

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. 
siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine. 

O b r a z l o ž e nj e 

            Temeljem članka 35b. 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 i 19/13) 
te članka 54. Statuta Općine Poličnik («Službeni glasnik Općine Poličnik» broj 06/09, 11/09 i 
04/13), Općinski načelnik je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje Izvješće o svom 
radu Općinskom vijeću Općine Poličnik. 

            Općinski načelnik Općine Poličnik, sukladno naprijed navedenim obvezama, podnio je 
na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Poličnik održanoj dana 22. listopada 2013. godine 
predmetno Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 

      Predsjednik  

                            Petar Bogović  

KLASA: 022-06/13-01/3 
URBROJ: 2198/06-01-13-2         
Poličnik, 22. listopada  2013.  godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na na svojoj 4. sjednici održanoj  22. listopada 2013. 
g., donosi na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) i članka  110.  Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik“,  br. 06/09, 11/09 i 04/13) donosi 
 

 
Izmjenu i dopuna 

Statuta Općine Poličnik 
 

Članak 1.  
U Statutu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“,  br. 06/09, 11/09 i 04/13) u 
članku 78. stavak 3. se mijenja i sada glasi: 
 
„Redovni izbori za  članove vijeća mjesnih odbora održavaju se  svake četiri godine.“ 
 
 
 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Poličnik.  

                   
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 
         Predsjednik  
 
         Petar Bogović 
KLASA:    021-03/09-01/01 
URBROJ:   2198/06-01-13-6 
Poličnik, 22. listopada 2013. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 4. sjednici održanoj  dana 22. listopada  2013. g., 
na temelju čl. 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13) i članka 77. stavak 2. Statuta Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09 i 04/13),  donosi  
 
 

ODLUKU  
o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora 

 
 
I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 
Ovom se odlukom ureñuje postupak  izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Poličnik ( u daljem tekstu:  Vijeće MO ).  
 

Članak 2. 
Članove Vijeća MO biraju  

- hrvatski državljani s navršenih 18 godina   

- i državljani drugih država članica EU, u skladu s posebnim zakonom,   

- koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće provode izbori.  

Za člana Vijeća MO ima pravo biti biran birač, kao i  državljanin drugih država članica EU, u 
skladu s posebnim zakonom, koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora ima 
prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće provode izbori. 
 

Članak 3. 
Članovi Vijeća MO biraju se na neposrednim izborima (u daljem tekstu: izbori), tajnim 
glasovanjem.  
Članovi Vijeća MO nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju danom konstituiranja Vijeća MO.  
Mandat članova Vijeća MO izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Vijeća 
MO a traje do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora ili do stupanja na 
snagu odluke Općinskog načelnika o raspuštanju Vijeća MO u skladu sa zakonom.  
Mandat članova Vijeća MO izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata članova Vijeća MO izabranih na redovnim izborima.  
 

Članak 4. 
Izbore za članove Vijeća MO raspisuje Općinsko vijeće odlukom kojom utvrñuje točan datum 
održavanja izbora.  
Od dana raspisivanja izbora, pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.  
Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja Vijeća MO, prijevremeni se izbori moraju održati 
u roku od 90 dana od dana raspuštanja.  
Kada je Vijeće MO raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije 
njihovog održavanja neće se raspisati prijevremeni izbori.  
 

Članak 5. 
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Mandat članova Vijeća MO izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Vijeća 
MO i traje do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora, ili do stupanja na 
snagu odluke o raspuštanju Vijeća MO.  
 

Članak 6. 
Član Vijeća ne može  biti:  
- Općinski načelnik Općine Poličnik i zamjenik općinskog načelnika, 
- član upravih tijela trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Općine,  
- Ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Općina osnivač. 
- Policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama  
  Republike Hrvatske, 
- službenici i namještenici u upravnim odjelima Općine. 
 
 

Članak 7. 
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana Vijeća MO, a 
ukoliko bude izabrana za člana Vijeća MO, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju 
nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Vijeća MO pismeno obavijestiti 
Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik.  
Član Vijeća MO koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je 
o tome pismeno obavijestiti predsjednika Vijeća MO u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, 
(a predsjednik Vijeća MO pismeno obavještava Općinskog načelnika), a mandat mu počinje 
mirovati protekom toga roka. 
Članu Vijeća MO koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili 
zakona.  
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član Vijeća MO nastavlja s obnašanjem dužnosti na 
temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća MO. 
Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a 
mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.  
Ako član Vijeća MO po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz 
stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.  
Član Vijeća MO ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća MO.  
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana 
dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Vijeća MO nastavlja s obnašanjem 
dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti 
predsjedniku Vijeća MO.  
Člana Vijeća MO kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u 
skladu s ovom Odlukom.  
Na sjednici Vijeća umjesto člana Vijeća MO koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat 
prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana odreñen 
sukladno ovoj Odluci.  
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Vijeća MO na temelju prestanka mirovanja mandata 
može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.  
 

Članak 8. 
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Članu Vijeća MO mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u 
slučajevima:  

- ako podnese ostavku, danom dostave pismene ostavke shodno pravilima o dostavi 
propisanih Zakonom o općem upravnom postupku,  

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke,  

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske odluke,  

- ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,  

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 
odredbama zakona kojim se ureñuje hrvatsko državljanstvo  

- smrću  

Pisana ostavka člana Vijeća MO podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga 
članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća MO.  
Pisana ostavka člana Vijeća MO treba biti ovjerena kod javnog bilježnika ili  u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Poličnik najranije 8 dana prije podnošenja iste.  
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni 
učinak.  
Članu Vijeća MO kojem prestane hrvatsko državljanstvo,  a koji je državljanin države članice 
Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.  
 

Članak 9. 
Članovi Vijeća MO imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Vijeća mandat 
prestane prije isteka vremena na koji je izabran.  
Člana Vijeća MO izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s liste s koje je 
izabrani član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.  
Člana Vijeća MO izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s dotične liste s koje je i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u 
trenutku izbora pripadao član Vijeća MO kojem je prestao mandat.  
Člana Vijeća MO izabranog na listi grupe birača zamjenjuje slijedeći neizabrani kandidat s 
dotične liste.  
 
 
 
II. KANDIDIRANJE  
 

Članak 10. 
Liste za izbor članova Vijeća MO predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i 
birači.  
Političke stranke utvrñuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća MO na način propisan 
njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donijetom na temelju statuta.  
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Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka, mogu predložiti koalicijsku 
listu za izbor članova vijeća.  
 

Članak 11. 
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača za 
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od 
broja birača odnosnog mjesnog odbora, i to:  

- do 500 birača 50 potpisa  

- od 501 do 1000 birača 80 potpisa  

- preko 1001 100 potpisa  

Za broj birača u smislu stavka 1. ovog članka uzima se broj birača sa posljednjih lokalnih izbora, 
koji su neposredno prethodili izboru Vijeća MO.  
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.  
 

Članak 12. 
U prijedlogu kandidacijske liste navodi se: naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati 
moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko se kandidata 
bira.  
Ako predlagatelj predloži više kandidata od predviñenog broja članova Vijeća MO, smatra se da 
su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se bira.  
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od predviñenog broja članova Vijeća MO, 
kandidacijska lista nije pravovaljana.  
 

Članak 13. 
U prijedlogu kandidacijske liste za svakog kandidata obavezno se navode ime i prezime 
kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum roñenja, OIB i spol .  
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju 
kandidature ovjerena od javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva Općine Poličnik.  
Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se 
i skraćeni naziv stranke, odnosno stranačke koalicije, koja je listu predložila.  
Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća MO navodi se i izjava kandidata o 
nepostojanju zabrane kandidiranja.  
 

Članak 14. 
Ako je listu predložila grupa birača, njen naziv je «kandidacijska lista grupe birača Mjesnog 
odbora _______________ ».  
Nositelj kandidacijske liste je prvi predloženi kandidat na listi.  
Kada kandidacijsku listu predlaže grupa birača uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se i 
obrazac s potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu sa slijedećim podacima: ime i 
prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te 
potpis birača.  
 

Članak 15. 
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 
od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.  
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Ako Izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s odredbama 
ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za 
kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.  
Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje 
nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.  
Izborno povjerenstvo utvrñuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista, u skladu s 
odredbama ove Odluke.  
Pravovaljane kandidacijske liste, Izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i 
nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem odbaciti, odnosno odbiti.  
 

Članak 16. 
Izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na 
internetskim stranicama Općine, objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor članova 
Vijeća MO, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka za postupak kandidiranja.  
 

Članak 17. 
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke 
stranke ili koalicije stranaka koja je listu predložila odnosno prema abecednom redu prezimena 
nositelja kandidacijske liste grupe birača.  
 

Članak 18. 
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata 
prije dana održavanja izbora.  
 

Članak 19. 
U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno do 
21:00 sati zabranjena je svaka izborna promidžba, kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata 
ili procjena rezultata izbora.  
 
 
 
III. IZBOR ČLANOVA VIJE ĆA  
 

Članak 20. 
Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.  
 

Članak 21. 
Članovi Vijeća MO biraju se razmjernim izbornim sustavom na način da cijelo područje mjesnog 
odbora čini jednu izbornu cjelinu. Svi birači koji imaju prebivalište na području tog mjesnog 
odbora i koji pristupe glasovanju na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove Vijeća MO.  
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u Vijeću MO imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 
8% važećih glasova birača.  
Broj članova Vijeća MO koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrñuje se na način da 
se ukupan broj važećih glasova, koje je dobila kandidacijska lista jedinice (biračka masa liste) 
dijeli s brojem od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih 
dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički dijeljitelj kojim se dijeli ukupan 
broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 12/13   

23. listopada 2013.          Godina  X 

9 
 

onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži 
zajednički djeljitelj.  
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila 
po jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj stranci koja je dobila više 
glasova. 
 

Članak 22. 
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je 
odreñena lista dobila mjesta u vijeću.  
 
 
 
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA  
 

Članak 23. 
Tijela za provedbu izbora su Izborno povjerenstvo i birački odbori.  
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.  
 

Članak 24. 
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana kojima se odreñuju zamjenici, a imenuje ih 
Općinsko vijeće.  
Predsjednik i zamjenik Izbornog povjerenstva u pravilu trebaju biti pravne struke, a članovi 
Izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi ni jedne političke stranke.  
Izborno povjerenstvo: 

-  brine za zakonitu pripremu i provoñenje izbora za članove Vijeća MO,  

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,  

- donosi obvezatne upute za rad biračkih odbora i neposredno nadzire njihov rad, 

-  imenuje članove biračkih odbora,  

- odreñuje biračka mjesta, nadzire rad biračkih odbora,  

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,  

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature,  

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,  

- nadzire pravilnost izborne promidžbe,  

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,  

- objavljuje rezultate izbora,  

- odreñuje osobe za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i visinu njihove 
naknade.  
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Članak 25. 

Birački odbori odreñuju se za svako biračko mjesto.  
Birački odbor čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.  
Birački odbor imenuje Izborno povjerenstvo najkasnije 10 dana prije održavanja izbora.  
Članovi biračkih odbora ne mogu biti kandidati na listi.  
 
 
 
V. PROVOðENJE IZBORA  
 

Članak 26. 
Glasovanje za izbor članova Vijeća MO obavlja se na biračkim mjestima.  
Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta odreñena, s naznakom koji birači imaju 
pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije 15 dana prije održavanja izbora.  
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje, ureñena i opremljena na 
način koji osigurava tajnost glasovanja.  
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s imenima svih 
kandidata za Vijeće MO za koje se glasuje.  
Na dan izbora na biračkom mjestu kao ni u neposrednoj blizini ne smije se nalaziti promidžbeni 
materijal.  
 

Članak 27. 
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova Vijeća MO imaju 
pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom cijelog izbornog postupka.  
Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji rad promatra predočiti potvrdu političke stranke koja ga 
je odredila odnosno potvrdu predlagatelja kandidacijske liste grupe birača.  
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova te u zapisnik izbornog 
tijela stavljati svoje primjedbe. Promatrač ima pravo tražiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je 
rad promatrao.  
 
 
VI. GLASOVANJE I UTVR ðIVANJE REZULTATA GLASOVANJA  
 

Članak 28. 
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.  
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži: vrstu izbora na koje se odnosi, 
naziv liste, ime i prezime nositelja liste, naputak o načinu glasovanja i serijski broj.  
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 
listi.  
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.  
 

Članak 30. 
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za 
koju se glasuje.  
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 
kandidacijsku listu birač glasovao.  
Nevažeći glasački listić je:  
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- neispunjeni glasački listić,  
- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,  
- listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.  
 

Članak 31. 
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.  
Biračima koji se zateknu na biračkom mjestu u devetnaest sati omogućit će se glasovanje.  
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutna najmanje tri člana 
biračkog odbora.  

 
Članak 32. 

U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik 
biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje dva člana biračkog odbora.  
Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za 
vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.  
Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik 
biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u 
okviru zakonskih ovlasti.  
Nitko ne smije na biračko mjesto doći naoružan, osim policije.   
 

Članak 33. 
Birački odbor dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju provjeriti da li je upisan u popis 
birača. Identitet birača utvrñuje se identifikacijskom ispravom sa slikom, sukladno posebnim 
zakonima.  
Ukoliko nije upisan u popis birača neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom 
nadležnog tijela ne dokaže da ima pravo glasovati.  
Potvrdu iz st. 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio 
izbornog materijala.  
 

Članak 34. 
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne može samostalno glasovati, 
može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj uputi 
popuniti glasački listić.  
Birač koji zbog teže bolesti i sl. nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o 
tome biračko odbor koje će mu, u skladu s mogućnostima, omogućiti glasovanje, vodeći računa 
o tajnosti glasovanja.  
Glasovanje osoba iz st. 1. i 2. ovog članka posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog 
odbora.  
 

Članak 35. 
Po završetku glasovanja birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i 
staviti ih u posebni omot koji će zatvoriti.  
Nakon toga birački odbor utvrñuje, prema izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan 
broj birača koji su glasovali i pristupa se otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.  
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj 
birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a 
glasovanje na biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, 
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njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrñuje se u roku od 24 sata nakon ponovljenog 
glasovanja.  
 

Članak 36. 
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu 
zabilježit će se:  
- broj birača prema izvatku iz popisa birača i predanim potvrdama za glasovanje  
- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu birača, a koliko uz potvrdu  
- koliko je ukupno birača glasovalo  
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista  
- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim  
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za postupak 
glasovanja.  
Svaki član biračkog odbora kao i zamjenik, može dati svoje primjedbe na zapisnik. Zapisnik 
potpisuju svi članovi biračkog odbora.  
 

Članak 37. 
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu 
najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.  
Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja 
birališta.  
 

Članak 38. 
O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji će ubilježiti:  
- broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača i prema priloženim potvrdama za svaki mjesni 
odbor posebno  
- broj birača koji su glasovali  
- broj važećih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim  
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora.  
Svaki član Izbornog povjerenstva može dati svoje primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi 
članovi Izbornog povjerenstva.  
 

Članak 39. 
Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti:  
- broj birača upisanih u popis birača  
- koliko je glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora  
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića  
- broj mjesta u Vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista  
- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove Vijeća.  
Rezultate izbora za Vijeće utvrñuje Izborno povjerenstvo i objavljuje ih na oglasnoj ploči 
mjesnih odbora kao i na internetskim stranicama Općine.  
 
VII. TROŠKOVI PROVO ðENJA IZBORA  
 

Članak 40. 
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove Vijeća MO osiguravaju se u 
proračunu Općine Poličnik.  
Sredstvima iz stavka 1. ovog članka raspolaže Izborno povjerenstvo.  
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Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te isplatu sredstava 
izbornim tijelima i osobama koje obavljaju administrativne poslove u svezi izbora.  
 
 
 
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA  
 

Članak 41. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove Vijeća MO 
mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 
birača ili najmanje 8% birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.  
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati 
pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju 
svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.  
 

Članak 42. 
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća MO podnose se 
Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na 
koju je stavljen prigovor.  
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje po prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je 
dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se 
prigovor odnosi.  
 

Članak 43. 
Ako Izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno 
utjecale na rezultate izbora, poništiti će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u 
roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.  
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na 
postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, Izborno povjerenstvo mjesnih odbora 
poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.  
 

 
Članak 44. 

Protiv rješenja Izbornog povjerenstvu podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim 
rješenjem ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji.  
Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana kada je 
primljeno pobijano rješenje.  
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od 
dana primitka žalbe.  
 

Članak 45. 
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgañaju obavljanje 
izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.  
 
 
 
IX. KONSTITUIRANJE VIJE ĆA MJESNOG ODBORA  
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Članak 46. 
Konstituirajuću sjednicu Vijeća MO saziva Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.  
Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća MO sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave 
konačnih izbornih rezultata.  
Ako se Vijeće MO ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat 
će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala 
biti održana. Ako se Vijeće MO ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu 
konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.  
Konstituirajućoj sjednici Vijeća MO, do izbora predsjednika, predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,.  
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika Vijeća MO. Predsjednika biraju članovi 
Vijeća MO većinom glasova svih članova.  
Ako se predstavničko tijelo ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će 
se novi izbori.  
 

Članak 47. 
Objavom odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora za članove Vijeća MO, prestaje mandat 
prethodno izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora.  
 
 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 48. 
Na pitanja koja nisu riješena ovom Odlukom shodno će se primijeniti odredbe Zakona o 
lokalnim izborima.  
 

Članak 49. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Poličnik”  
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti  Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 04/08) i Odluka o provoñenju izbora za  vijeća mjesnih 
odbora („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 11/12). 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
         Predsjednik  
                 Petar Bogović 
KLASA: 026-01/13-01/01 
URBROJ: 2198/06-01-13-1 
Poličnik,  22. listopada 2013.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na  4.  sjednici održanoj   22. listopada 2013., na 
temelju članka 38. i članka 78.  st. 2. Statuta  Općine Poličnik („Službeni glasnik  Općine 
Poličnik 06/09, 11/09 i 04/13)  donosi  
 
 

ODLUKU 
O DATUMU ODRŽAVANJA IZBORA ZA  

 VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE POLI ČNIK 
 
 

Članak 1. 
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Poličnik:  Briševo, 

Dračevac Ninski, Gornji Poličnik, Poličnik, Lovinac, Murvica, Murvica Gornja, Rupalj, 
Suhovare  i Visočane. 
 

Članak 2. 
Za dan provedbe izbora odreñuje se nedjelja 1. prosinca 2013. godine.  

 
Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih 
odbora.  
 

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od  objave se u "Službenom glasniku Općine 

Poličnik".  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
Predsjednik  
 
Petar  Bogović 

 
 
KLASA: 026-01/13-01/02 
URBROJ: 2198/06-01-13-1 
Poličnik,  22. listopada 2013. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 4.  sjednici održanoj  22. listopada 2013., na 
temelju članka 38. Statuta  Općine Poličnik („Službeni glasnik  Općine Poličnik 06/09, 11/09 
i 04/13) i čl. 24. st. 1. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora   donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju općinskog izbornog povjerenstva 

Za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
 

Članak 1. 
 
U  Izborno povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora (dalje: Izborno 

povjerenstvo) imenuju se: 
 
 1. Iva Lovrin,  za predsjednicu, 
 2. Ivan Bitanga, za zamjenika predsjednice, 
 3. Nenad Bulić, za člana, 
 4. Jadranka Knežević, za člana, 
 5. Marija Kevrić, za  zamjenika člana, 
 6. ðurñica Gašparović Gazić, za zamjenika člana. 

 
Članak 2. 

Izborno povjerenstvo: 
- brine za zakonitu pripremu i provoñenje izbora za članove Vijeća MO,  
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,  
- donosi obvezatne upute za rad biračkih odbora i neposredno nadzire njihov rad, 
- imenuje članove biračkih odbora,  
- odreñuje biračka mjesta, nadzire rad biračkih odbora,  
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,  
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature,  
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,  
- nadzire pravilnost izborne promidžbe,  
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,  
- objavljuje rezultate izbora,  
- odreñuje osobe za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i visinu njihove 

naknade.  
 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od  objave se u "Službenom glasniku Općine 

Poličnik".  
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 
  Predsjednik  
Petar  Bogović 

 
 
KLASA: 026-01/13-01/03 
URBROJ: 2198/06-01-13-1 
Poličnik,  22. listopada 2013. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. listopada 
2013. godine na temelju članka  3. st. 2. i čl. 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11 i 61/11) i  članka  38. Statuta Općina Poličnik 
(“Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 06/09,  11/09 i 04/13)   donosi 
 

Izmjene i dopune Odluke 
o rasporeñivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima u  

Općinskom vijeću Općine Poličnik  
za 2013. godinu  

 
 

Članak 1.  
U Odluci o rasporeñivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima u  
Općinskom vijeću Općine Poličnik  za 2013. godinu („Službeni glasnik Općine Poličnik broj 
13/12) mijenja se članak 3. koji glasi: 
 
„Općinsko vijeće ima ukupno 13 članova. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrñuje se  iznos od 100,00 kn godišnje. 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola (žene) utvrñuje se iznos od 150,00 
kuna godišnje“. 
 

Članak 2.  
Članak 4. mijenja se i glasi: 
„Sukladno članku 3. političkim strankama rasporeñuju se sredstva osigurana u proračunu 
Općine Poličnik za 2013. godinu u iznosima kako slijedi: 

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) ………………………………… 1.000,00 kn 
- Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević ……………………………….    250,00  kn 
- Hrvatskoj stranci prava (HSP) ……………………………………………… 100,00 kn 

 
 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Poličnik. 
                 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

        Predsjednik  
 

                               Petar Bogović 
KLASA:    402-08/12-01/11 
URBROJ:   2198/06-01-13-6 
Poličnik, 22. listopada 2013. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 04. sjednici održanoj dana 22.listopada 

2013. i članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br.  06/09, 

11/09 i 04/13) donosi 

 
Pravilnik o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći 

studentima  
 
 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom ureñuju se opći uvjeti, način, postupak, obveze korisnika kao i druga 

pitanja u svezi s odobravanjem bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima s 
prebivalištem na području Općine Poličnik. 

 
 Članak 2. 

Odobravaju se  bespovratna sredstva financijske pomoći studentima koji imaju prebivalište na 
području Općine Poličnik i to za sve studije koje pohañaju studenti iz Općine Poličnik. 
 

Članak 3. 
Visina bespovratnih sredstava financijske pomoći studenata iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

 
 Članak 4. 

    Pravo na Stipendiju mogu ostvariti studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji nisu 
ostvarili pravo na apsolventski staž: ako su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na 
području Općine Poličnik najmanje posljednih 5 godina. 

♦ ako imaju status redovnog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od 
strane drugog subjekta; 

♦ ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 
godina, odnosno 27 godina, ako upisuju diplomski studij; 

♦ ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu 
obrazovanja; 

 
Članak 5. 

Pravo na druge oblike potpore (jednokratne novčane pomoći, nagrade, priznanja i sl.) 
mogu ostvariti učenici i studenti za izuzetan uspjeh tijekom školovanja, sudjelovanja i 
pobjede na znanstvenim, umjetničkim i športskim natjecanjima, bez obzira da li ostvaruju ili 
ne ostvaruju pravo na redovnu stipendiju po ovom Pravilniku, po posebnom zaključku 
Općinskog načelnika. 
Pravo na druge oblike potpore mogu ostvariti i učenici, odnosno studenti koji pored uspjeha u 
školovanju žive u posebno teškim materijalnim okolnostima 

Članak 6. 
Bespovratna sredstva financijske pomoći se odobravaju za jednu godinu studija, i to za 9 

mjeseci. 
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Članak 7. 
Broj studenata kojima će se dodijeliti bespovratna sredstva financijske pomoći u odreñenoj 
godini za izobrazbu na odreñenom stupnju školovanja kao i pojedinačni iznos Stipendije 
odreñuje Općinski Načelnik a sukladno financijskim mogućnostima Općine Poličnik u toj 
godini. 

 
 
 

II -KRITERIJI ZA DODJELU BESPOVRATNE FINANCIJSKE PO MOĆI 
       
     Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu bespovratne financijske 
pomoći studentima: 
za dodjelu Stipendije 

♦ opći uspjeh u svim razredima srednje škole (za studente prve godine) 
♦ opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente viših godina (ocjene svih 

položenih ispita) 
♦ sudjelovanje  na natjecanjima, 
♦ osvojene nagrade, 
♦ socijalno - materijalno stanje  
 
Naznačeni kriteriji primjenjuju se za postignuća u prethodnoj godini školovanja. 

 
 

Članak 8. 
Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu bespovratne financijske pomoći: 

1. OPĆI USPJEH ZA STUDENTE PRVE GODINE 
 

ocjena:                                           bodovi: 
3,50-4,00                                           1 
4,00-4,10                                           5 
4,11-4,20                                          10 
4,21-4,30                                          15 
4,31-4,40                                          20 
4,41-4,50                                          25 
4,51-4,60                                          30 
4,61-4,70                                          35 
4,71-4,80                                          40 
4,81-4,90                                          45 
4,91-5,00                                          50 

 
 

2. OPĆI USPJEH ZA STUDENTE STARIJIH GODIŠTA 
 

prosjek ocjena                                 bodovi 
do 3,50                                              5 
3,50-4,00                                          10 
4,00-4,10                                          15 
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4,11-4,20                                          20 
4,21-4,30                                          25 
4,31-4,40                                          30 
4,41-4,50                                          35 
4,51-4,60                                          40 
4,61-4,70                                          45 
4,71-4,80                                          50 
4,81-4,90                                          55 
4,91-5,00                                          60 

 
 

3.SUDJELOVANJE NA SMOTRAMA I NATJECANJIMA: 
 

a) županijsko natjecanje:                                   bodovi: 
 

1.mjesto                                                             20 
2.mjesto                                                             15 
3.mjesto                                                             10 
sudjelovanje                                                       5 

                                
                                 b) državno natjecanje 

 
1.mjesto                                                             30 
2.mjesto                                                             25 
3.mjesto                                                             20 
sudjelovanje                                                      10 

                                 
                                 c) meñunarodno natjecanje 

 
1.mjesto                                                              35 
2.mjesto                                                              30 
3.mjesto                                                              25 
Sudjelovanje                                                       20 

 
4.OSVOJENE NAGRADE 

 
1.nagrada sveučilišta                                           35 
2.nagrada fakulteta                                              30 
3.nagrada srednje škole                                       20 
4.nagrada pučke škole                                         10 

 
 
 
 
 
 

5.SOCIJALNO-MATERIJALNI STATUS: 
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-bez oba roditelja                                                 30 
 

-bez jednog roditelja                                            20 
 

                                   -roditelj ili sam kandidat prima 
socijalnu pomoć ili ima socijalnu iskaznicu        15 

 
                                   -za svakog brata ili sestru,učenika ili studenta 

izvan mjesta prebivališta                                    10 
 

                                   -za svakog brata ili sestru studenta u 
mjestu prebivališta                                             5 

 
 

Članak 9. 

Nakon obavljenog bodovanja po pojedinim kriterijima iz ovog Pravilnika, sastavlja se 
bodovna lista na koju se, na temelju ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima, 
redom od najvećeg prema najmanjem, upisuju pojedini kandidati i tako se dobiva lista 
prvenstva. 

Ukoliko na listi iz stavka 1. ovog članka dvojica ili više kandidata ostvare jednaki broj 
bodova,  prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi socijalno-
materijalnog stanja. Ukoliko i tada budu imali jednaki broj bodova prednost će se dati 
kandidatu koji ima bolji prosjek ocjena, odnosno slabijeg je socijalnog statusa (utvrñen prema 
dodatnim socijalnim kriterijima) u slučaju istog prosjeka ocjena.  

 
Članak 10. 

Na temelju odredbi iz ovog Pravilnika, Općinski načelnik raspisuje javni natječaj za 
dodjelu bespovratnih financijskih pomoći, čime započinje postupak dodjele. 

Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih pomoći objavljuje se u dnevnim novinama, 
na oglasnoj ploči Općine i na Internet stranici općine a može se  objaviti i na druge načine o 
čemu odlučuje Općinski načelnik prigodom raspisivanja. 

 
Natječaj sadrži: 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, 
- naziv tijela kojem se podnose prijave 
- rok u kojem se podnose prijave na natječaj 
- dokumentacija koju je potrebno priližiti 
- broj i visina stipendija koje će se dodijeliti, 
- druge potrebne podatke 

 
Zamolbe za dodjelu bespovratnih financijskih pomoći podnose se na temelju natječaja koji 
raspisuje Općinski načelnik na propisanom obrazcu Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
   Uz zamolbu se prilaže potrebna dokumentacija prema propisanom obrazcu iz stavka 1. ovog 
članka. 

 
Članak 11. 
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Nakon isteka roka za podnošenje prijava, pristupa se razmatranju pristiglih prijava i njima 
priložene dokumentacije. 

Ukoliko se utvrdi da je neka prijava nepotpuna ili sadrži dokumentaciju koja nije valjana, 
pozvat će se podnositelja da je dopuni i ispravi u roku koji ne može biti dulji od 3 dana od 
dana prijema poziva za dopunu, odnosno ispravak. 

Ukoliko se utvrdi da je prijava nepravovremena  ili ukoliko se podnositelj ne odazove u 
roku odreñenom za dopunu ili ispravak nepotpune ili nevaljale isprave prijava će biti 
odbačena. 

Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrñenih ovim 
Pravilnikom. 

 
 

Članak 12. 
 

Po završenom bodovanju Komisija za dodjelu stipendija sastavlja bodovnu listu sukladno 
odrednicama ovoga Pravilnika. 

Bodovna lista iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se za studente prve godine  i studente 
viših godina studija. 

Bodovna lista objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Poličnik ta na službenoj web 
stranici.  
Studenti imaju pravo prigovora na utvrñenu bodovnu listu u roku od 8  

 dana od dana objave liste na Oglasnoj ploči. 
O prigovoru rješava Općinski načelnik. Poslije rješavanja prigovora Komisija za dodjelu 

stipendija formira konačnu listu, a svi kandidati s kojima treba sklopiti ugovor o bespovratnoj 
financijskoj pomoći pozivaju se na potpis ugovora. 

 
Poslije rješavanja prigovora Komisija za dodjelu stipendija formira konačnu listu, a svi 

kandidati s kojima treba sklopiti ugovor pozivaju se na potpis ugovora. 
Članak 13. 

 
Ugovor o stipendiranju zaključuje se u dva jednako valjana primjerka, a ugovor u ime 

Općine potpisuje načelnik. 
Ugovor s druge strane potpisuje korisnik (student). 
 

 
Članak 14. 

 
Stipendije se isplaćuju do 10. u mjesecu za protekli mjesec i to preko tekućeg računa 

korisnika otvorenog kod neke poslovne banke.  
Studentima tijekom akademske godine, isplata teče od 01. listopada do 30. lipnja.  
 

Članak 15. 
 

Ugovoreni iznos financijske pomoći može se tijekom školovanja povećavati i smanjivati 
ovisno o kretanju cijena i troškova života i financijskim mogućnostima općine 

 
 

Članak 16. 
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Pravo na nastavak isplate bespovratne financijske pomoći, pod uvjetima iz ovoga 

Pravilnika, stječe se predajom potvrde o upisu u sljedeću studijsku godinu, i to: 
 
*  studenti do 31. listopada. 
 

Korisnici stipendije dužni su uz potvrdu dostaviti i ovjereni prijepis ocjena i ostvareni broj 
bodova. 

 
 

Članak 17. 
 

 Student korisnik Stipendije dužan je o svakoj promjeni svoje adrese i prebivališta 
izvijestiti Općinu, jedinstveni upravni odjel u roku od 15 dana od promjene adrese, odnosno 
prebivališta. 

Promjena prebivališta izvan Općine Poličnik uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu 
Stipendije. S korisnikom Stipendije raskida se ugovor. 

 
Članak 18. 

 
Ukoliko  student prekrši bilo koju od obveza preuzetih ugovorom o stipendiranju, Općina 

Poličnik ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju. S korisnikom Stipendije 
jednostrano će se raskinuti ugovor i u sljedećim slučajevima: 

*  ako ostvari pravo i koristi stipendiju ili kredit za školovanje nekog drugog 
subjekta,fizičke ili pravne osobe. 

*  ako se ustanovi da je korisnik Stipendije dao netočan podatak ili dokumente u 
postupku zaključivanja ugovora, odnosno dokaza potrebnog za nastavak isplate 
stipendije 

*  ako korisnik Stipendije bude pravomoćno osuñen  za kazneno djelo. 
 

Članak 19. 
 

Ugovor s korisnikom Stipendije može se raskinuti i na njegov osobni zahtjev. 
 

Članak 20. 
 

Sve stručne, administrativno-tehničke i druge poslove oko objave natječaja, prikupljanja 
prijava, odabira kandidata, pripreme ugovora, isplate stipendija, odobravanja drugih oblika 
potpore, praćenja uspjeha u školovanju, reguliranja vraćanja primljenih iznosa, voñenja 
očevidnika korisnika Stipendije i slično, obavlja jedinstveni upravni odjel. 

 
 

Članak 21. 
 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stipendiranju  
(„Službeni glasnik Općine Poličnik,04/08 09/09 i 10/10 ). 

Ugovori o stipendiranju zaključeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, ostaju na 
snazi do roka za koji su zaključeni. 
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Članak 22. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Općine 
Poličnik.. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

KLASA:604-01/13-01/01 
UR.BROJ:2198/06-01-13-1 
Poličnik, 22.listopada 2013 god. 

                                                                                                  Predsjednik: 
                                                                                                             Petar Bogović      

 


