REPUBLIKA HRVATSKA
SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinsko vijeće
KLASA: 604-02/13-01/01
URBROJ: 2176/10-02-13-01
Hrv. Dubica, 13.09.2013.godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine« broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 36/09., 144/12. i
19/13.- pročišćeni tekst) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik«
broj: 7/13.) Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 11. rujna 2013.
godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju i drugim oblicima potpora
uĉenicima i studentima na podruĉju Općine Hrvatska Dubica

I - OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom o stipendiranju i drugim vrstama potpore učenicima i studentima na
području Općine Hrvatska Dubica (nadalje: Odluka) utvrđuju se opći uvjeti i postupak
dodjele, visina učeničkih i studentskih stipendija (dodiplomskog ili diplomskog) i drugi oblici
potpora učenicima i studentima kao pomoć redovnom obrazovanju, razvoju kadrovskog
potencijala, te društvenog i gospodarskog razvitka Općine Hrvatska Dubica.
Pravo na stipendiju po ovoj Odluci imaju redovni učenici i studenti s prebivalištem na
području Općine Hrvatska Dubica, a koji nisu stariji od 25 godina života.
Ĉlanak 2.
Sredstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpora, utvrđenih ovom Odlukom,
osiguravaju se u Proračunu Općine Hrvatska Dubica.
Broj korisnika stipendija, a sukladno raspoloživim sredstvima općinskog proračuna i
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za tekuću godinu, utvrdit će općinski
načelnik posebnom odlukom.

Temeljem ove Odluke, a prema planiranim i raspoloživim sredstvima za stipendije u
općinskom proračunu, općinski načelnik raspisuje natječaj za dodjelu novih stipendija.
Ĉlanak 3.
Odlukom iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se tekst natječaja, broj stipendija, a sve
sukladno uvjetima iz ove Odluke.
Tekst natječaja obvezno sadrži odredbe o:
- naziv tijela koje raspisuje natječaj,
- broju stipendija za koje se mogu podnijeti prijave, razlučno na učeničke i studentske,
- popis dokumentacije koji je potrebno priložiti uz prijavu,
- rok za podnošenje prijava, koji ne može biti kraći od 15 dana, te
- druge podatke bitne za provođenje natječajnog postupka.
Natječaj se objavljuje u jednom dnevnom tisku i na WEB stranici i oglasnoj ploči
Općine Hrvatska Dubica.
Rok za prijave počinje teći od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
Ĉlanak 4.
Općinski načelnik, uz donošenje odluke iz članka 2. ove Odluke, imenovat će Povjerenstvo
za provedbu postupka dodjele stipendija (nadalje: Povjerenstvo) koje se sastoji se od
najmanje tri člana, s tim da njihov broj uvijek mora biti neparan.
Voditelj Povjerenstva je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrvatska
Dubica.
Povjerenstvo zaprima pristigle prijave na natječaj, vrši njihovu obradu i bodovanje
istih, te sukladno uvjetima iz ove odluke, izrađuje listu redoslijeda kandidata za dodjelu
stipendija.
Temeljem utvrđene liste redoslijeda Povjerenstvo podnosi izvješće općinskom
načelniku za donošenje konačne odluke o dodjeli stipendija.

II - KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
Ĉlanak 5.
Kriteriji na temelju kojih se utvrđuje lista redoslijeda za dodjelu stipendija su:
- uspjeh u prethodnom obrazovnom razdoblju,
- socijalno-materijalni status obitelji podnositelja prijave, prihodi po članu kućanstva.
II – 1. Uspjeh u prethodnom obrazovnom razdoblju
Broj bodova po kriteriju «Uspjeh u prethodnom obrazovnom razdoblju« utvrđuje se
prema prosjeku ocjena završenog prethodnog razreda učenika odnosno prethodne godine
studija, kako slijedi:
- za uspjeh od 3,00 do 3,50
- 30 bodova
- za uspjeh od 3,51 do 4,00
- 35 bodova
- za uspjeh od 4,01 do 4,5
- 40 bodova
- za uspjeh od 4,51 do 5,0
- 45 bodova.

-

Bodovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvećat će se na način:
za osvajanje mjesta na županijskim natjecanjima i to: za 1. mjesto u vrijednosti od 6
bodova, za 2. mjesto u vrijednosti od 4 boda i za 3. mjesto u vrijednosti od 2 boda,
za osvajanje mjesta na državnim natjecanjima i to: za 1. mjesto u vrijednosti od 10
bodova, za 2. mjesto u vrijednosti od 8 bodova i za 3. mjesto u vrijednosti od 4 boda,
za sudjelovanje na državnim natjecanjima 2 boda.
Student koji, tijekom jedne akademske godine, položi ispite iz dvije godine studija, a
uz predočenje potrebne dokumentacije, stječe pravo na izravnu dodjelu stipendije.

II – 2. Socijalno-materijalni status obitelji
Broj bodova po kriteriju «Socijalno-materijalni status obitelji«, izraženi u kunama,
utvrđuje se kako slijedi:
- za primanja ispod 500,00 po članu obitelji
- 40 bodova
- za primanja od 501,00 – 800,00 po članu obitelji
- 30 bodova
- za primanja od 801,00 – 1.000,00 po članu obitelji
- 25 bodova
- za primanja od 1.001,00 – 1.200,00 po članu obitelji
- 20 bodova
- za primanja od 1.201,00 – 1.500,00 po članu obitelji
- 10 bodova
- za primanja od 1.501,00 – 2.000,00 po članu obitelji
- 5 bodova
- za primanja iznad 2.000,00 po članu obitelji
- 2 boda.
.
Pored bodova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se dodatni bodovi:
- za dijete bez oba roditelja, te dijete poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja
u vrijednosti od 15 dodatnih bodova,
- za dijete samohranog roditelja (drugi roditelj nije živ), dijete invalida Domovinskog
rata u vrijednosti od 10 dodatnih bodova,
- za dijete iz obitelji s troje ili više djece, računajući i samog kandidata, te dijete
razvedenih roditelja, u vrijednosti od 5 dodatnih bodova.

III - POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Ĉlanak 6.
Prijava na natječaj iz članka 3. ove Odluke podnosi se u pisanomu obliku
Povjerenstvu iz članka 4. ove Odluke.
Uz prijavu podnositelj je dužan priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu,
- Domovnicu za malodobne ili osobnu iskaznicu, za punoljetne (preslika),
- potvrdu obrazovne ustanove (škola/fakultet) o upisu na redovno školovanje (izvornik),
- ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom prethodnom razredu (za učenike i studente
1. godine studija ), ovjerenu presliku indeksa i potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena s
naznakom da li su položeni svi ispiti s godine studija za koju se ista izdaje - za studente
starijih godina studija u izvorniku,
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
- potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima svih punoljetnih članova kućanstva za
razdoblje od 3 mjeseca prije objave natječaja,
- uvjerenje porezne uprave o dohotku za sve punoljetne članove kućanstva u prethodnoj
godini,

-

-

potvrde o evidenciji na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, za punoljetne članove
kućanstva za koje nije dostavljena potvrda o mjesečnim primanjima, ne starije od 3
mjeseca,
dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima,
dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,
izjavu podnositelja da ne prima stipendiju od drugih izvora,
izjavu kojom jamči istinitost navoda i dokumentacije,
ostalu dokumentaciju sukladno natječaju i ovoj Odluci.
Ĉlanak 7.

Povjerenstvo radi na sjednicama, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Povjerenstvo zaprima pristigle prijave na natječaj, obavlja obradu istih, utvrđuje listu
redoslijeda kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, s naznakom bodova po
pojedinim točkama iz članka 5. ove Odluke i istu, zajedno s pristiglom dokumentacijom,
prosljeđuje općinskom načelniku.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati i iste se, uz zadržavanje preslika
dostavljene dokumentacije, vraćaju podnositeljima.
Općinski načelnik vrši uvid u priloženu dokumentaciju i sačinjenu listu redoslijeda, te
nakon utvrđenja valjanosti istih s odredbama ove Odluke, donosi konačnu odluku o dodjeli
stipendija.
Ukoliko općinski načelnik, vršeći uvid u dokumentaciju ili listu redoslijeda, utvrdi
netočnost izračuna bodova ili druge nedostatke izvršit će valjano bodovanje i prema novoj
listi redoslijeda donijeti odluku o dodjeli stipendija.
Odluka o dodjeli stipendija, zajedno s listom redoslijeda dostavit će se svakom
podnositelju prijave na uvid, a objavit će se i WEB stranici i na oglasnoj ploči Općine
Hrvatska Dubica.
Nezadovoljni kandidat može, u roku od tri dana od primitka Odluke iz stavka 6. ovoga
članka, podnijeti pisani prigovor općinskom načelniku.
Odluka po prigovoru je konačna.
Ĉlanak 8.

-

Po konačnošću Odluke, iz članka 7. ove Odluke, sklapa se ugovor o dodjeli stipendije.
Ugovor o stipendiranju, osim općih podataka o ugovornim stranama, sadrži odredbe o:
visini stipendije i vrijeme korištenja stipendije,
nazivu struke, zvanja ili zanimanja za koje se učenik/student obrazuje,
uvjetima za gubitak prava na daljnju isplatu stipendije,
uvjetima za mirovanje prava iz ugovora,
okolnostima i načinu vraćanja stipendije,
način rješavanja međusobnih prava i obveza,
mjesto i vrijeme sklapanja ugovora
te drugim pitanjima od značenja za izvršavanje obveza iz ugovora, a sve sukladno
ovoj Odluci.
Ĉlanak 9.

Ugovor o stipendiranju sklapa općinski načelnik s punoljetnim korisnikom stipendije,
odnosno s roditeljem ili starateljem malodobnog korisnika stipendije, a uz supotpis
malodobnog korisnika stipendije.
Ĉlanak 10.
Stipendija se isplaćuje u školskoj/akademskoj godini za deset mjeseci i to od 01. rujna
do 30. lipnja iduće godine.
Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga članka, isplata stipendija po ugovorima koji će
biti sklopljeni nakon prvoga natječaja, provedenog na temelju ove Odluke, isplata stipendija
vršit će se za onoliko mjeseci koliko je preostalo od potpisa ugovora do kraja te
školske/akademske godine, uključivo i mjesec u kojemu je ugovor potpisan.
Korisnici stipendija primat će stipendiju do kraja redovnog školovanja/studija u koji
je uključen i apsolventski staž utvrđen aktima obrazovne ustanove, a najduže šest mjeseci.
Za nastavak isplate stipendije u sljedećoj školskoj/akademskoj godini korisnik
stipendije (učenik) dužan je dostaviti potvrdu o redovnom upisu u narednu školsku godinu do
30. rujna, a korisnik stipendije (student) o upisu redovnog studija u sljedeću akademsku
godinu do 31. listopada tekuće godine.
Pod redovnim studijem, u smislu stavka 4. ovoga članka, smatra se upis sljedećega
semestra bez ponavljanja.
Ĉlanak 11.
Sredstva dobivena temeljem ugovora o stipendiranju su bespovratna ako korisnik
stipendije izvršava obveze iz ugovora o stipendiranju.

Ĉlanak 12.
Nakon završenog obrazovanja Korisnik stipendije, ako mu to, sukladno raspoloživim
mogućnostima, bude ponuđeno, obvezan je zaposliti se na području Općine Hrvatska Dubica i
u radnom odnosu provesti najmanje onoliko koliko je trajalo stipendiranje.
Ukoliko Korisnik stipendije ne prihvati ponuđeni posao u struci dužan je vratiti
cjelokupan iznos stipendije, sukladno odredbi članka 14. ove Odluke.
Korisnik stipendije oslobađa se vraćanja iste ukoliko mu se ne ponudi odgovarajući
posao u struci na području Općine Hrvatska Dubica u roku od 6 mjeseci od završenog
školovanja odnosno studija.
Ĉlanak 13.
Ugovor o stipendiranju prestaje otkazom ugovornih strana.
Općinski načelnik jednostrano će raskinuti Ugovor o stipendiranju ako:
- korisnik stipendije ne izvršava ugovorom o stipendiranju preuzete obveze,
- prekine obrazovanje ili ne završi program za koji je stipendiran,
- ukoliko učenik uspješno ne završi razred odnosno ukoliko student ne položi sve ispite
s akademske godine koju pohađa,
- se naknadno utvrdi da je korisnik stipendije, u prijavi na natječaj i sklapanju ugovora,
dao netočne podatke ili dostavio krivotvorene dokumente,

korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kaznena djela s izdržavanjem kazne
od najmanje 6 mjeseci.
U slučaju otkaza ugovora o stipendiranju sukladno stavku 1. ovoga članka Općina
Hrvatska Dubica ne snosi nikakve posljedice.
Ĉlanak 14.
-

Sredstva dobivena stipendiranjem, u pravilu, su nepovratna ukoliko ugovorne strane
izvršavaju ugovorom preuzete obveze.
Ukoliko do raskida ugovora o stipendiranju dođe sukladno članku 13. ove Odluke, te
ukoliko korisnik stipendije ne postupi po odredbi članka 12. ove Odluke korisnik stipendije je
dužan vratiti cjelokupni iznos sredstava ostvarenih temeljem ugovora o stipendiranju,
uvećanih za iznos zakonske zatezne kamate.
Dinamika vraćanja sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se ugovorom o
stipendiranju s tim da rok vraćanja iste ne može biti duži od polovine vremena primanja
stipendije.
Osiguranje stipendije za obveze korisnika stipendije, u smislu stavka 1. i 2. ovoga
članka, solidarno odgovaraju roditelji ili staratelji korisnika stipendije.
Ukoliko do raskida ugovora od strane korisnika stipendije dođe iz razloga što je
korisnik stipendije ostvario pravo na stipendiju od drugog davatelja isti ne mora vraćati
primljena sredstva na ime stipendije od Općine Hrvatska Dubica ukoliko, u roku od 15 dana
od stjecanja druge stipendije, podnese pisano očitovanje Općini Hrvatska Dubica.

IV - OSTALI OBLICI POTPORA
Ĉlanak 15.
Za osvojena mjesta na županijskim i državnim natjecanjima učenicima/studentima s
područja Općine Hrvatska Dubica, neovisno jesu li ili ne korisnici stipendija, može se isplatiti
nagrada u iznosima, kako slijedi:
 za uĉenike – županijska natjecanja:
- za 1. mjesto
- 1.000,00 kn
- za 2. mjesto
- 600,00 kn
- za 3. mjesto
- 400,00 kn
 za uĉenike – državna natjecanja:
- za 1. mjesto
- 2.000,00 kn
- za 2. mjesto
- 1.000,00 kn
- za 3. mjesto
- 500,00 kn
 za studente – državna natjecanja:
- za 1. mjesto
- 3.000,00 kn
- za 2. mjesto
- 2.000,00 kn
- za 3. mjesto
- 1.000,00 kn.

Ĉlanak 16.
Odluku o isplati nagrada članka 15. ove Odluke, sukladno raspoloživim sredstvima,
donosi općinski načelnik.
Nagrada se dodjeljuje jednokratno na osobni zahtjev učenika/studenta i uz predočenje
odgovarajuće dokumentacije.
Pored nagrade, iz stavka ovoga članka, a uz dokumentaciju obrazovne ustanove ili
druge pravne osobe u čijemu je radu učenik/student sudjelovao, a koji je svojima radom i
zalaganjem postigao zapažene rezultate, istomu će se dodijeliti i javno priznanje – Zahvalnica
Općine Hrvatska Dubica.
Ĉlanak 17.
Korisnik stipendije dužan je, u roku od 15 dana od nastupa odgovarajućih uvjeta,
dostaviti očitovanje i odjaviti stipendiju.
Ukoliko korisnik stipendije stekne stipendiju iz drugog izvora i pravodobno podnese
obavijest neće vraćati stipendiju.
Ukoliko korisnik stipendije ostvari stipendiju iz drugog izvora nema obvezu vraćanja
stipendije.
Ĉlanak 18.
Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje isplate stipendije ukoliko ne
upiše redovno sljedeću školsku/akademsku godinu iz opravdanih razloga (bolest, vojna
služba, gubitak roditelja i drugi opravdani razlozi).
O opravdanosti razloga iz stavka 1. ovoga članka, uz predočenje dokaza o
opravdanosti zahtjeva, odlučuje općinski načelnik.
Ĉlanak 19.
Općina Hrvatska Dubica, ovisno o raspoloživim sredstvima u proračunu, zadržava
pravo neisplate stipendija.
U rujnu mjesecu svake godine općinski načelnik, sukladno raspoloživim sredstvima u
općinskom proračunu, donijet će odluku o daljnjoj isplati odnosno neisplati sredstava na ime
stipendija.
U odluci o neisplati stipendija naznačit će se vrijeme neisplate stipendije, a ista nema
za posljedicu raskid postojećih ugovora o stipendiranju.
Općina Hrvatska Dubica ne snosi nikakve posljedice zbog neisplate stipendija.
Ponovna isplata, nastavak isplate stipendija aktivirat će se, po osiguranju sredstava,
novom odlukom općinskog načelnika.
Ĉlanak 20.
Visina stipendije učenika i studenata po ovoj Odluci utvrđuju se u iznosima, kako
slijedi:
- za učenike u iznosu od po 300,00 kn mjesečno,
- za studente u iznosu od po 600,00 kn mjesečno.

V - ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 21.
O raspisanomu natječaju, te dodjeli stipendija i potpisanim ugovorima, općinski
načelnik će izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici po potpisu istih.
Ĉlanak 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o mjerilima i kriterijima za
dodjelu učeničkih/studentskih stipendija na području Općine Hrvatska Dubica («Službeni
vjesnik« broj: 23/07. i 55/09.).
Ĉlanak 23.
Izrazi koji se koriste o ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Ĉlanak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom vjesniku«,
službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

PREDSJEDNIK
Dario Abaza

