
Temeljem članka 18. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije, broj: 13/03 ), Općinsko vijeće Općine Štitar, na sjednici 9. sjednici održanoj 24. 

siječnja 2018. godine, donosi 

Odluku o stipendiranju studenata Općine Štitar 

  

I. UVODNA ODREDBA 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija Općine 

Štitar, te prava i obveze korisnika sredstava. Naziv stipendije je: Stipendija Općine Štitar 

Sredstva za stipendiranje osiguravaju se u proračunu Općine Štitar, a njen novčani iznos i 

broj stipendija utvrđuje se svake godine Odlukom Općinskog vijeća Općine Štitar.  

II. OPĆI UVJETI 

Članak 2. 

Stipendija se dodjeljuje za jednu godinu školovanja i to za 10 mjeseci u godini. 

Studentima viših škola i fakulteta koji upisuju završnu godinu studija odobrava se 

dodatno produženje stipendije za 6 mjeseci za završetak studija (apsolventski staž). 

Članak 3. 

Tijekom školske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci studentima od 1. listopada 

do 31. srpnja iduće godine 

  

III. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE 

Članak 4. 

Pravo na stipendiju imaju: 

- državljani RH s prebivalištem u Štitaru  (najmanje posljednje 4 godine) 

-studenti svih godina studija 

-studenti koji nisu stariji od 24 godine 



- studenti koji imaju status redovnog studenta 

-studenti koji ne primaju drugu stipendiju ili kredit 

Stipendiju mogu ostvariti ukoliko udovoljavaju uvjetima utvrđenim ovim Odlukom. 

Članak 5. 

Prijava na natječaj uključuje: 

-zamolbu (zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se isključivo u pisanom obliku) 

-potvrdu o prebivalištu u Štitaru 

- kopiju osobne iskaznice 

- domovnicu 

- fotokopije svjedodžbi 

-za studente prve godine fotokopije svih svjedodžbi srednjoškolskog obrazovanja 

-uvjerenje o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 

-potvrda o statusu redovnog studenta 

-izjava da ne prima drugu stipendiju 

-dokaze uz pravila bodovanja (potvrda o visini dohotka za tu godinu Porezne uprave 

Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja 

zahtjeva; potvrda o nezaposlenosti roditelja/staratelja; preslika izvoda iz matične knjige 

umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja) 

Priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od datuma raspisivanja natječaja. 

Članak 6. 

Bodovanje kandidata za dodjelu stipendije: 

Bodovanje prema uspjehu u srednjoj školi/predhodnoj godini fakulteta: 

Prosjek ocjena           Broj bodova 

4,50-5,00                         25 

4,00-4,49                           20 



3,50-3,99                         15 

Bodovanje prosjeka prihoda po članu kućanstva za proteklu godinu: 

Visina prihoda                                     Broj bodova 

do 499,99 kn                                              10 

500,00-999,99 kn                                        8 

1000,00-1500,00 kn                                    6 

1500,00-1999,99 kn                                    4 

2 000,00-2 999,99 kn                                  2 

3000,00 kn i više                                         0 

                                     

Socijalni uvjeti: 

Roditelj/staratelj kandidata je nezaposlen             1 

Kandidat je iz obitelji s 3 i više djece                    2 

Kandidata uzdržava samohrani roditelj                 2 

Kandidat je bez oba roditelja                                 3 

  

Za postignute rezultate na školskim natjecanjima: 

Kandidat koji je sudjelovao na državnom natjecanju                                               5 

Kandidat koji je na državnom natjecanju osvojio jedno od prva tri mjesta            10 

Članak 7. 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, njihovo međusobno rangiranje 

određuje se prema kriteriju ukupnog boljeg prosjeka ocjena, a u slučaju izjednačenosti 

bolji prosjek ocjena iz predmeta značajnih za struku u kojoj se školuje.  

Članak 8. 



Javni natječaj za dodjelu stipendija raspisuje se temeljem odluke načelnika Općine Štitar. 

Vrijeme raspisivanja natječaja: 

Raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija za studente je od 1.9.-15.10. 

Izuzev za prvu godinu dodjele stipendija kada će se natječaj raspisati odmah po stupanju 

na snagu ove Odluke.  

Članak 9. 

Odluka se objavljuje u službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije i na oglasnoj 

ploči Općine Štitar. 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja. 

Natječaj sadrži sljedeće podatke: 

- školsku godinu za koju se raspisuje natječaj, 

- rok trajanja natječaja, 

- naziv tijela koji raspisuje natječaj i kojem se predaje prijava 

- broj stipendija koje se dodjeljuju, 

- opće uvjete za dodjelu stipendija, 

- dokaze/dokumentaciju koje treba priložiti uz pisani zahtjev 

- druge potrebne podatke. 

Članak 10. 

Općinsko vijeće će imenovati Povjerenstvo za dodjelu stipendija koje će razmatrati 

prijave na natječaj i koje će izraditi prijedlog odluke o dodjeli stipendija u roku 15 dana 

od završetka natječaja. Povjerenstvo za dodjelu stipendija ima predsjednika i dva člana. O 

radu Povjerenstva se vodi zapisnik. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, 

Povjerenstvo pristupa razmatranju pristiglih prijava i njima priložene dokumentacije. 

Odluku o dodjeli stipendija na prijedlog Povjerenstva donosi načelnik Općine Štitar.       

S donesenom odlukom upoznaju se svi podnositelji zahtjeva, na koju isti mogu uložiti 

prigovor u roku 8 dana po primljenoj obavijesti. 

Članak 11. 



Prigovor rješava Povjerenstvo za dodjelu stipendija. 

Odluka po prigovoru je konačna. Nakon konačnosti Odluke o dodjeli stipendije pristupa 

se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svim studentima kojima je stipendija 

odobrena. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Obavijest o utvrđenim listama kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo objavljuje na 

oglasnoj ploči Općine Štitar najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za 

podnošenje zahtjeva 

IV. NAČINI I UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE 

Članak 12. 

Ugovor o stipendiranju  studenata Općine Štitar sadrži: 

- ugovorne strane odnosno njihove zakonske zastupnike i adresu prebivališta, 

- naziv i mjesto obrazovne ustanove, 

- naziv struke, zvanja ili zanimanja za koje se obrazuje korisnik stipendije, 

- visinu stipendije, 

- vrijeme korištenja stipendije, 

- odredbe o prestanku davanja, mirovanja i vraćanju stipendije kao i druge odredbe važne 

za korištenje stipendije (sankcije za nepoštivanje ugovora) 

- način rješavanja međusobnih prava i obveza, 

- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana, odnosno njihovih 

zastupnika i druge odredbe. 

Članak 13. 

Stipendije su nepovratne ukoliko stipendist ispuni ugovorne obveze. 

Članak 14. 

Stipendist je dužan o svakoj promjeni koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih 

ugovornim odnosom izvijestiti Općinu Štitar u roku od 15 dana od nastupa navedene 

posljedice. 



Članak 15. 

Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze davatelj stipendije ima 

pravo jednostrano raskinuti ugovor, a isplaćeni iznos korisnik stipendije mora vratiti na 

način kako to odredi davatelj stipendije. 

Davatelj stipendije će jednostrano raskinuti Ugovor o stipendiranju u sljedećim 

slučajevima: 

1. ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja ne upiše redovito godinu studija, osim u 

opravdanim slučajevima, o čemu odlučuje Općinsko vijeće Općine Štitar na prijedlog 

Povjerenstva, 

2. ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima za dodjelu stipendije, 

3. ako ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku 

sklapanja Ugovora, 

4. ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo 

5. ako korisnik stipendije ne dostavi dokaz o završetku studija 

6. ako se korisnik stipendije zaposli tijekom školovanja, studiranja ili apsolventskog staža 

7. ako korisnik svojevoljno prekine školovanje ili promijeni studij. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske Županije. 

KLASA:604-02/18-01/01 

UR.BROJ:2212/09-01-18/01 

Štitar, 24. siječnja  2018. godine 

 

                                                                  PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                   Marina Pranjić, mag. educ. philol. croat. et mag. educ.hist 




