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AKTI UPRAVNOG ODJELA 
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1. Informacija o raspisivanju Javnog natje-
čaja za prodaju poljoprivrednog zemlji-
šta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Novske 002-P 1320

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

9.
Na temelju članka 47. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 8/21), gradonačelnik Grada
Novske donio je

I Z M J E N E
Programa potpore za novorođeno dijete 

»Kolica za novljanskog klinca«

I.
U Programu potpore za novorođeno dijete »Kolica 

za novljanskog klinca« (»Službeni vjesnik«, broj 4/21) 
točka III. mijenja se i glasi:

»Potpora utvrđena ovim Programom može se
ostvariti ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- da dijete ima hrvatsko državljanstvo i prijavljeno
prebivalište na području Grada Novske,

- da je dijete rođeno u razdoblju od 1. siječnja
do 31. prosinca 2021. godine,

- da jedan roditelj, posvojitelj ili skrbnik ima pri-
javljeno prebivalište i boravi na području Grada
Novske najmanje godinu dana prije rođenja
djeteta,

- da drugi roditelj, posvojitelj ili skrbnik ima pri-
javljeno prebivalište na području Grada Novske,

odnosno prijavljeno boravište ako je stranac, ili 
prijavljeno prebivalište na području druge jedi-
nice lokalne samouprave pod uvjetom da nije 
podnio zahtjev, niti je primio isplatu naknade za 
novorođeno dijete u jedinici lokalne samouprave 
u kojoj ima prebivalište.«

U slučaju iz stavka 1. podstavka 4. ovog Programa, 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslo-
ve i javnu nabavu Grada Novske (u daljnjem tekstu: 
Upravni odjel) pribavit će potvrdu da za novorođeno 
dijete nije podnesen zahtjev za isplatu potpore, niti je 
ista isplaćena od jedinice lokalne samouprave u kojoj 
drugi roditelj, posvojitelj ili skrbnik ima prebivalište.

II.
Ove Izmjene Programa odnose se na sve zahtjeve 

za isplatu financijske potpore za novorođeno dijete 
koji su podneseni u 2021. godini.

Upravni odjel će po službenoj dužnosti pokrenuti 
postupak preispitivanja odbijajućih odluka donesenih 
temeljem Programa potpore za novorođeno dijete 
»Kolica za novljanskog klinca« (»Službeni vjesnik«,
broj 4/21) te će, ukoliko isti zahtjevi za isplatu finan-
cijske potpore za novorođeno dijete udovoljavaju
uvjetima utvrđenim u članku I. ovih Izmjena, donijeti
odluke o priznavanju prava na financijsku potporu za
novorođeno dijete.
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III.
Ove izmjene Programa potpore za novorođeno dijete 

»Kolica za novljanskog klinca« stupaju na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-06/21-01/1
URBROJ: 2176/04-03-21-2
Novska, 4. svibnja 2021.

Gradonačelnik
Marin Piletić, prof., v.r.

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

1.
Sukladno članku 3. stavku 2. Pravilnika o provođenju 

Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 
broj 92/18), Grad Novska objavljuje

I N F O R M A C I J U
o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Novske 002-P

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18 i 
98/19), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Repu-
blike Hrvatske na području Grada Novske (»Službeni 
vjesnik«, broj 74/20), Zaključku o davanju pozitivnog 
mišljenja Sisačko-moslavačke županije na navedenu 
Odluku KLASA: 320-02/18-01/20; URBROJ: 2176/01-
05-20-23 od 1. prosinca 2020. godine i Suglasnosti 
Ministarstva poljoprivrede KLASA: 320-02/21-06/69, 
URBROJ: 525-07/0188-21-2 od 19. ožujka 2021. godi-
ne, Grad Novska objavljuje Javni natječaj za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Novske 002-P za 
područje katastarskih općina ko. Borovac, Brestača, 
Bročice, Goleši, Jazavica, Kozarice, Kričke, Lovska, 
Novi Grabovac, Paklenica, Plesmo, Rajić Donji, Rajić 
Gornji, Roždanik, Subocka i Subocki Grad, KLASA: 

320-02/20-01/102, URBROJ: 2176/04-01-21-3 od 10. 
svibnja 2021. godine.

Tekst predmetnog Javnog natječaja s popi-
som katastarskih čestica koje su predmet prodaje 

objavljuje se na službenim internetskim stranicama 
Grada Novske
 www.novska.hr

te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada 
Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2., Novska

dana 10. 5. 2021. godine

Rok za dostavu ponuda na adresu Grada Novske 
je 30 dana od dana objave natječaja.

Javni natječaj zaključno traje do 9. lipnja 2021. 
godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO  
I POLJOPRIVREDU

KLASA: 320-02/20-01/102
URBROJ: 2176/04-04-21-2
Novska, 4. svibnja 2021.

Pročelnica
Boženka Spahić, dipl.oec., v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, 
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: 
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u 
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.


