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djelovanja	 te	organizirati	 forume,	 tribine	 i	 radionice	za	
pojedine	dobne	skupine	mladih	ili	srodne	vrste	problema	
mladih.

U	radu	Savjeta	mladih	Grada	Zlatara	mogu	sudje-
lovati,	bez	prava	glasa,	i	stručnjaci	iz	pojedinih	područja	
vezanih	za	mlade	i	skrb	o	mladima.

Članak	16.
Savjet	mladih	donosi	Program	rada	za	 svaku	ka-

lendarsku	godinu	većinom	glasova	svih	članova	Savjeta	
mladih	 te	ga	podnosi	na	odobravanje	Gradskom	vijeću	
najkasnije	do	30.	rujna	tekuće	godine	za	sljedeću	kalen-
darsku	godinu.

Program	rada	Savjeta	mladih	mora	sadržavati	slje-
deće	aktivnosti:

-	sudjelovanje	u	kreiranju	i	praćenju	lokalnog	pro-
grama	djelovanja	za	mlade,

-	suradnja	s	drugim	savjetodavnim	tijelima	mladih	
u	Republici	Hrvatskoj	i	inozemstvu,

-	konzultiranje	s	organizacijom	mladih	o	temama	
bitnim	za	mlade,

-	 suradnju	 s	 tijelima	 jedinica	 lokalne,	 odnosno	
područne	(regionalne)	samouprave	u	politici	za	mlade

Program	rada	Savjeta	mladih	može	sadržavati	osta-
le	aktivnosti	važne	za	rad	Savjeta	mladih	 i	poboljšanja	
položaja	mladih.

Članak	17.
Ako	se	programom	rada	Savjeta	mladih	za	provedbu	

planiranih	aktivnosti	predviđa	potreba	osiguranja	financij-
skih	sredstava,	sredstva	se	sukladno	Zakonu,	ovoj	Odluci	
te	na	temelju	financijskog	plana	osiguravaju	u	Proračunu	
Grada	Zlatara.

Članak	18.
Savjet	mladih	Grada	Zlatara	podnosi	redovita	godiš-

nja	izviješća	o	svom	radu	Gradskom	vijeću	Grada	Zlatara	
najkasnije	do	31.	ožujka	za	prethodnu	kalendarsku	godinu	
te	ga	dostavlja	na	znanje	gradonačelniku	koji	ga	objavljuje	
na	internetskim	stranicama	Grada	Zlatara.

Članak	19.
Savjet	mladih	može	surađivati	s	drugim	savjetima	

mladih	 te	 razvijati	 suradnju	 s	 organiziranim	 oblicima	
djelovanja	mladih	 i	 neformalnim	 skupinama	mladih	 u	
jedinicama	lokalne	odnosno	regionalne	(područne)	samo-
uprave	drugih	zemalja	te	međunarodnim	organizacijama.

SREDSTVA	ZA	RAD	SAVJETA	MLADIH
Članak	20.

Financijska	sredstva	za	rad	Savjeta	mladih	osigura-
vaju	se	u	Proračunu	Grada	Zlatara	na	temelju	odobrenog	
Programa	rada	Savjeta	mladih.	

Prostor	za	održavanje	sjednica	Savjeta	mladih	osi-
gurava	Grad	Zlatar.	

Članovi	Savjeta	mladih	nemaju	pravo	na	naknadu	
za	rad.	

Članovi	Savjeta	mladih	 imaju	 pravo	na	 naknadu	
troškova	prijevoza	za	dolazak	na	sjednice	Savjeta	mla-
dih	u	visini	cijene	autobusne	putne	karte	kupljene	izvan	
autobusa	za	relaciju	od	mjesta	prebivališta/boravišta	do	
mjesta	održavanja	sjednice,	kao	i	drugih	putnih	troškova	
neposredno	 vezanih	 za	 rad	 u	 Savjetu	mladih	 u	 visini	

stvarnih	troškova.	
Članak	21.

Članovi	Savjeta	mladih	 stručne	 i	 administrativne	
poslove	obavljaju	samostalno,	a	stručnu	pomoć	i	podršku	u	
obavljanju	istih	Savjetu	mladih	pruža	Jedinstveni	upravni	
odjel	Grada	Zlatara.

Gradsko	vijeće	dostavlja	savjetu	mladih	sve	pozi-
ve	i	materijale	za	svoje	sjednice	te	zapisnike	s	održanih	
sjednica	na	način	da	ih	učini	dostupnima	na	internetskim	
stranicama	Grada	Zlatara	u	istom	roku	kao	i	članovima	
Gradskog	vijeća.

Predsjednik	Gradskog	vijeća	po	potrebi,	a	najmanje	
svaka	tri	mjeseca,	održava	zajednički	sastanak	sa	Savjetom	
mladih	na	kojem	se	raspravlja	o	svim	pitanjima	od	interesa	
za	mlade	te	o	suradnji	s	Gradskim	vijećem	i	drugim	tijeli-
ma	Grada	Zlatara.	Inicijativu	za	sastanak	s	predsjednikom	
Gradskog	vijeća	može	pokrenuti	i	Savjet	mladih.

Članak	22.
Savjet	mladih	surađuje	s	gradonačelnikom	Grada	

Zlatara	 redovitim	međusobnim	 informiranjem,	 savjeto-
vanjem	te	na	druge	načine.

Gradonačelnik	Grada	Zlatara	po	potrebi,	a	najmanje	
svaka	tri	mjeseca,	održava	zajednički	sastanak	sa	Savje-
tom	mladih	na	kojem	raspravljaju	o	svim	pitanjima	od	
interesa	za	mlade.

Gradonačelnik	Grada	Zlatara	 svakih	 šest	mjeseci	
pisanim	putem	obavještava	Savjet	mladih	o	svojim	aktiv-
nostima	koje	su	od	važnosti	ili	interesa	za	mlade.

PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	23.

Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	
objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	žu-
panije“.

Stupanjem	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	važiti	Od-
luka	o	osnivanju	savjeta	mladih	Grada	Zlatara	(„Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	županije“	29/11).
KLASA:	021-01/15-01/22
URBROJ:	2211/01-01-15-4
Zlatar,	12.	studenog	2015.

PREDSJEDNIK	GRADSKOG	VIJEĆA
Krunoslav	Klancir,	dipl.	ing,	v.r.

Na	temelju	članka	27.	Statuta	Grada	Zlatara	(„Služ-
beni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije“	 36A/13)	
Gradsko	vijeće	Grada	Zlatara	na	6.	sjednici	održanoj	12.	
studenog	2015.	godine	donijelo	je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU 
STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

Članak	1.
Ovom	Odlukom	o	utvrđivanju	kriterija	za	dodjelu	

stipendija	učenicima	i	studentima	(nastavno:	Odluka)	Grad	
Zlatar	(nastavno:	Stipenditor)	određuje	kriterije	i	postupak	
za	dodjelu	stipendija	učenicima	i	studentima	iz	sredstava	
gradskog	proračuna.

Članak	2.
Pravo	sudjelovanja	na	natječaju	za	dodjelu	stipendi-

ja	imaju	redoviti	učenici	srednjih	škola	i	redoviti	studenti	
visokih	učilišta	koji	imaju	prebivalište	na	području	Grada	
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Zlatara	i	koji	nisu	korisnici	stipendije	ili	novčane	pomoći	
odobrene	od	strane	Krapinsko-zagorske	županije	ili	drugih	
državnih	tijela	(dalje	u	tekstu:	Stipendisti)	te	ispunjavaju	
sljedeće	uvjete:	

1.	učenici:
-	 da	su	redoviti	učenici	srednje	škole	te	da	im	je	

prosjek	ocjena	za	prethodni	razred	srednje	škole,	odnosno	
8.	razred	osnovne	škole	najmanje		4,50

-	da	su	državljani	Republike	Hrvatske
2.	studenti:
-	da	su	redoviti	studenti
-	da	su	državljani	Republike	Hrvatske

Članak	3.
Stipendije	se	odobravaju	za	školsku	godinu,	tj.	za	

učenike	srednjih	škola	za	razdoblje	od	listopada	do	lipnja	
sljedeće	godine,	a	za	studente	za	razdoblje	od	listopada	
do	rujna	sljedeće	godine.

Članak	4.
Mjesečno	stipendija	za	učenike	srednjih	škola	iznosi	

200,00	kn,	a	za	studente	500,00	kn	i	isplaćuje	se	do	20.	u	
mjesecu	za	prethodni	mjesec.	

Broj	stipendija	ovisi	o	osiguranim	sredstvima	u	pro-
računu	Grada	Zlatara,	uz	omjer	broj	studentskih	stipendija	
/	broj	učeničkih	stipendija	=	½.

Članak	5.
Postupak	odobravanja	stipendija:
1. raspisivanje	javnog	natječaja,
2.	 komisijsko	 otvaranje	 i	 obrada	 zaprimljenih	

zahtjeva,
3. javno	objavljivanje	rezultata	natječaja,
4. sklapanju	ugovora	o	stipendiranju,
5. praćenju	i	provedba	stipendiranja.

Članak	6.
Gradonačelnik	 za	 svaku	 proračunsku	 godinu	

raspisuje	 javni	 natječaj	 sukladno	Odluci	 i	 osiguranim	
sredstvima	u	proračunu.

Članak	7.
Prijave	 s	 prilozima	 se	 dostavljaju	 na	 propisanim	

obrascima	koji	se	mogu	naći	na	web	stranici	Grada	Zlatara	
www.zlatar.hr	ili	podići	u	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	
Grada	Zlatara	na	adresu:	Grad	Zlatar,	Park	hrvatske	mla-
deži	2,	49250	ZLATAR,	osobno	ili	preporučeno	poštom.

Članak	8.
Rok	za	prijavu	je	30	dana	od	dana	objave	natječaja	

na	oglasnoj	ploči	Grada	Zlatara.	Natječaj	se	oglašava	i	
putem	Radio-Zlatara.

Članak	9.
Zahtjevu	treba	priložiti	sljedeću	dokumentaciju:
1.	Potvrdu	škole	–	visokog	učilišta	o	upisu	na	re-

dovno	školovanje	u	tekućoj	godini,	uz	obvezno	navođenje	
godine	školovanja	–	studija	i	struke

2.	Potvrda	visokog	učilišta	o	ostvarenom	ukupnom	
prosjeku	ocjena	studija	do	podnošenja	zahtjeva	(ne	starija	
od	30	dana),	odnosno	potvrda-svjedodžba	srednje	škole	
za	prethodnu	školsku	godinu.

3.	Dokaze	o	postignutim	pojedinačnim	uspjesima	na	
županijskim,	regionalnim,	državnim	i	međunarodnim	na-
tjecanjima	u	znanju,	zadnje	godine	završenog	školovanja

4.		Izjavu	roditelja	o	članovima	kućanstva	(na	po-
sebnom	obrascu,	 kojeg	na	 zahtjev	 zainteresirani	mogu	
dobiti	u	Jedinstvenom	upravnom	odjelu)

5.	Službene	potvrde	Porezne	uprave	o	prihodima	
svih	članova	kućanstva	za	2.	tromjesečje	tekuće	godine

6.		Ostalu	dokumentaciju	–	službene	potvrde	koji-
ma	podnositelj	zahtjeva	dokazuje	otežavajuće	okolnosti	
materijalnog	 položaja	 obitelji	 (djeca	 smrtno	 stradalih	
hrvatskih	branitelja	iz	Domovinskog	rata,	djeca	zatočenih	
ili	nestalih	hrvatskih	branitelja	iz	Domovinskog	rata,	djeca	
invalida	rada	i	vojnih	i	civilnih	invalida	rata,	djeca	bez	
oba	roditelja,	djeca	hrvatskih	ratnih	vojnih	invalida	iz	Do-
movinskog	rata,	samohrani	roditelji,	broj	ostalih	članova	
obitelji	koji	se	istovremeno	školuju	i	djeca	s	teškoćama	
u	razvoju	u	obitelji)	

7.		Presliku	domovnice
8.	 Izjavu	 učenika/studenta	 da	 ne	 prima	 ni	 jednu	

drugu	stipendiju	ili	novčanu	pomoć
Članak	10.

Gradonačelnik	imenuje	Povjerenstvo	za	provedbu	
Natječaja	za	dodjelu	stipendija.

Članak	11.
Povjerenstvo	 za	 provedbu	Natječaja	 za	 dodjelu	

stipendija	izvršit	će	otvaranje	i	obradu	pristiglih	zahtjeva	
(bodovanje)	te	predložiti	gradonačelniku	listu	sudionika	
natječaja	prema	ostvarenim	bodovima.	

Gradonačelnik	Grada	 Zlatara	 donosi	Odluku	 o	
dodjeli	stipendija.	

Članak	12.
Bodovanje	 zahtjeva	 vršit	 će	 se	 prema	 sljedećim	

kriterijima:
-	uspjeh	u	učenju	do	50	bodova
-	natjecanja	do	20	bodova
-	socijalni	status	do	15	bodova
-	otežavajuće	okolnosti	materijalnog	položaja	obi-

telji	do	15	bodova.
1. USPJEH	U	UČENJU
Srednje	škole
-	4,50	–	4,75	 20	bodova
-	4,51	–	4,99	 25	bodova
-	5,00	 30	bodova
Visoko	učilište
-	do	3,50	 15	bodova
-	3,51	–	3,80	 25	bodova
-	3,81	–	4,10	 30	bodova
-	4,11	–	4,40	 35	bodova
-	4,41	–	4,70	 38	boda
-	4,71	–	5,00	 40	bodova
Bodovanje	 po	 završenoj	 godini	 srednje	 škole	 ili	

studija:
-	Svaka	završena	godina	srednjeg	obrazovanja	 ili	

studija	podnositelju	zahtjeva	donosi	2	boda.
-	Bodovanje	 po	paralelno	 završenoj	 osnovnoj	 ili	

srednjoj	 školi	 (glazbena,	 plesna,	 baletna...),	 odnosno	
završenom	studiju	prema	potvrdi	ustanove	koja	ima	za	to	
verificirane	programe		Ministarstva	znanosti,	obrazovanja	
i	sporta:

-	za	osnovnu	školu		 2	boda



Strana	2238	-	Broj	28 Utorak, 1. prosinac, 2015.SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

-	za	srednju	školu		 3	boda
-	za	završeni	studij		 3	boda.
2.	NATJECANJA
-	Županijsko	natjecanje;	postignuto	1.	–	3.	mjesto		

	 -	2	boda
-	Regionalno	natjecanje;	postignuto	1.	–	3.	mjesto		

	 -	4	boda
-	Državno	natjecanje;	(bez	obzira	na	mjesto)	i	na-

grada	visokog	učilišta	za	znanstveni	rad	ili	objava	znan-
stvenog	rada	u	domaćoj	publikaciji	-	7	bodova

-									Međunarodno	natjecanje;	(bez	obzira	na	mjesto)	i	
objava	znanstvenog	rada	u	stranoj	publikaciji	10	bodova.	

Bodovanje	natjecanja	učenika	i	studenata	vrši	se	na	
način	da	se	zbroje	bodovi	ostvareni	na	svim	natjecanjima	
na	kojima	je	sudjelovao,	a	najviše	do	20	bodova.

3. STATUS
Na	osnovi	podataka	o	sastavu	obiteljskog	kućan-

stva	(pismena	izjava	uz	zahtjev)	i	dokumentacije	o	svim	
prihodima	obiteljskog	kućanstva	izračunava	se	prihod	po	
članu	obiteljskog	kućanstva	i	isti	se	boduje.

Iznos	prihoda	po	članu	obitelji	boduje	se	u	odnosu	
na	 prosječnu	 plaću	 isplaćenu	 u	Krapinsko-zagorskoj	
županiji	u	prethodnoj	godini,	a	podredno	se	može	primi-
jeniti	prosječna	plaća	isplaćena	u	Republici	Hrvatskoj	u	
prethodnoj	godini,	i	to:

-	do	9,99	%	 15	bodova
-	od	10	–	19,99	%	 12	bodova
-	od	20	–	29,99	%	 10	bodova
-	od	30	–	39,99	%	 		7	bodova
-	od	40	–	49,99	%	 		5	bodova
-	od	50	–	59,99%	 		3		bodova
-	od	60	–	80,00	%	 			1	bod.
4. OTEŽAVAJUĆE	OKOLNOSTI	MATERIJAL-

NOG	POLOŽAJA	U																														OBITELJI
-	djeca	poginulih	hrvatskih	branitelja	u	domovin-

skom	 ratu,	 djeca	100	%-tnih	 invalida	 	 i	 djeca	bez	oba	
roditelja,		 10	bodova

-	djeca	invalida	hrvatskih	branitelja	iz	domovinskog	
rata	i	djeca	samohranih	roditelja	7	bodova

-	 djeca	s	teškoćama	u	razvoju	u	obitelji	(dokaz:	
rješenje	nadležnog	tijela)	i	5	bodova

-	 ostali	članovi	obitelji	koji	se	redovno	školuju	
izvan	Grada	Zlatara	(po	djetetu)	1	bodova.

Članak	13.
Odluka	 gradonačelnika	 iz	 čl.	 11.	 ove	 Odluke	

objavljuje	se	na	oglasnoj	ploči	i	internetskim	stranicama	
Grada	Zlatara.

Članak	14.
Između	 Stipenditora	 i	 Stipendista	 zaključuje	 se	

Ugovor	 o	 stipendiranju	 kojim	 se	 uređuju	međusobni	
odnosi,	prava	i	obveze	Stipenditora	i	Stipendista,	a	oba-
vezno	sadrži:

-	osnovne	podatke	o	Stipendistu
-	 obveze	 Stipenditora:	 iznos	 stipendije,	 trajanje	

stipendiranja
-		obveze	Stipendista:	redovno	školovanje/studiranje	

i	završetak	školske	godine	za	koju	je	odobrena	stipendija
-	raskid	ugovora	i	naknadu	štete.

Članak	15.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	žu-
panije“.

Stupanjem	na	 snagu	 ove	Odluke	 prestaje	 važiti	
Odluka	o	 kriterijima	 za	 dodjelu	 stipendija	 učenicima	 i	
studentima	 („Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 žu-
panije“	18/11).	
KLASA:	012-03/15-01/01
URBROJ:	2211/01-01-15-2
Zlatar,	12.	studenog	2015.

PREDSJEDNIK	GRADSKOG	VIJEĆA
Krunoslav	Klancir,	dipl.	ing.,	v.r.

Na	 temelju	 čl.	 27.	 Statuta	Grada	Zlatara	 („Služ-
beni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije“	br.	36A/13),	
Gradsko	vijeće	Grada	Zlatara	na	6.	sjednici	održanoj	12.	
studenog	2015.	godine	donijelo	je

Z A K LJ U Č A K
1. Daje	se	suglasnost	na	Prijedlog	Statuta	Dječjeg	

vrtića	i	jaslica	Uzdanica	Zlatar	KLASA:	012-13/14-01/01,	
URBROJ:	2211/01-380-14-1.

2.	 Tekst	Prijedloga	Statuta	Dječjeg	vrtića	i	jaslica	
Uzdanica	Zlatar		iz	točke	1.	sastavni	je	dio	ovog	Zaključka.
KLASA:	012-03/15-01/01
URBROJ:	2211/01-01-15-2
Zlatar,	12.	studenog	2015.

PREDSJEDNIK	GRADSKOG	VIJEĆA
Krunoslav	Klancir,	dipl.	ing.,	v.r.

Na	 temelju	 članka	 146.	 Zakona	 o	 izmjenama	 i	
dopunama	Zakona	o	vodama	(„Narodne	novine“	56/13)	
i	članka	27.	Statuta	Grada	Zlatara	(„Službeni	glasnik	Kra-
pinsko-zagorske	županije“	36/13),	a	vezano	uz	primjenu	
članka	202.	Zakona	o	vodama	(„Narodne	novine“	153/09,	
13/11	i	56/13)	i	uz	realizaciju	izgradnje	vodoopskrbnog	
sustava	Zagorskog	vodovoda	d.o.o.	„Visoka	zona	Zlatar“	
na	području	Puljek	breg	–	Borkovec,	Gradsko	vijeće	Grada	
Zlatara	na	svojoj	6.	sjednici,	održanoj	12.	studenog	2015.	
godine	donijelo	je	slijedeću

ODLUKU
O USTUPANJU INVESTICIJSKIH PRAVA

1. Grad	Zlatar	 ustupa	 investicijska	 prava	Zagor-
skom	vodovodu	d.o.o.	za	javnu	vodoopskrbu	i	odvodnju,	
Ulica	Ksavera	Šandora	Gjalskog	1,	Zabok	na	izgradnji	
vodoopskrbnog	sustava	„Visoka	zona	Zlatar“	na	području	
Puljek	breg	–	Borkovec.

2.	 Ustupanjem	 investicijskih	 prava	 „Zagorskom	
vodovodu“	d.o.o.	 iz	 točke	1.	ove	odluke	omogućuje	se	
„Zagorskom	vodovodu“	d.o.o.	da	u	svojstvu	investitora	
provede	postupak	izmjene	Lokacijske	dozvole	(KLASA:	
UP/I-350-05/12-01/251,	URBROJ:	2140/01-07/6-13-10	
od	15.01.2013.)	 i	 Izmjene	 i	dopune	 lokacijske	dozvole	
(KLASA:	UP/I-350-05/13-01/162,	URBROJ:	 2140/01-
07/6-13-2	od	31.12.2013.)	te	nastavi	s	ishođenjem	gra-
đevinske	 dozvole	 	 i	 drugim	 aktivnostima	 na	 izgradnji	
vodoopskrbnog	sustava	„Visoka	zona	Zlatar“	na	području	
Puljek	breg	-	Borkovec.	
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