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Na temelju članka 18. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije“ br. 03/13, 05/18 i 08/20), Općinsko vijeće Općine Štitar, na 36. sjednici održanoj 

26. siječnja 2021. godine, donosi: 

 

ODLUKU O STIPENDIRANJU STUDENATA I UČENIKA  

OPĆINE ŠTITAR  

 

I. UVODNA ODREDBA 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija Općine Štitar, 

te prava i obveze korisnika sredstava.  

(2) Naziv stipendije je: Stipendija Općine Štitar 

 

II. OPĆI UVJETI 

Članak 2. 

(1) Sredstva za stipendiranje osiguravaju se u proračunu Općine Štitar. 

(2) Svi prijavljeni redovni studenti koji udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke ostvaruju pravo 

na stipendiju Općine Štitar. 

(3) Iznos stipendije određuje se na način da se iznos koji je proračunom za tu godinu 

predviđen za stipendiranje studenata podjeli sa brojem prijava koje udovoljavaju uvjetima 

ove Odluke.  

(4) Stipendija se dodjeljuje za jednu akademsku godinu.  

Članak 3. 

(1) Stipendija se u pravilu isplaćuje u jednokratnom iznosu za cijelu akademsku godinu. 

(2) Ukoliko prihodi proračuna Općine Štitar ne omogućuju isplatu stipendija u punom iznosu 

jednokratno, Općina Štitar može isplaćivati stipendije u 10 jednakih mjesečnih obroka za 

razdoblje od 01. listopada do 31. srpnja.  

III. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE 

Članak 4. 

Pravo na stipendiju ima student koji zadovoljava sljedeće uvijete: 

- državljanstvo Republike Hrvatske, 

- prebivalište na području Općine Štitar, 

- ima status redovnog studenta, 

- nije stariji od 25 godina u trenutku raspisivanja natječaja,  

- ne prima drugu stipendiju, 

- akademsku godinu je upisao prvi puta. 
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IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 

Prijava na natječaj 

Članak 5. 

Prijava na natječaj uključuje: 

- prijavu za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar (Prilog 1), 

- kopiju važeće osobne iskaznice, 

-  potvrda iz koje je vidljivo da je student redovno upisao akademsku godinu 

prvi puta. 

Tijela provedbe natječaja 

Članak 6. 

Tijela provedbe natječaja za dodjelu stipendija Općine Štitar su Povjerenstvo za dodjelu 

stipendija i općinski načelnik.  

Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

Članak 7.  

(1) Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuje Općinsko vijeće na rok od 4 godine.  

(2) Povjerenstvo za dodjelu stipendija sastoji se od predsjednika i dva člana od kojih je 

najmanje jedan iz redova manjine u Općinskom vijeću. 

Postupak dodjele stipendija 

Članak 8.  

(1) Postupak dodjele stipendija započinje općinski načelnik objavom natječaja za dodjelu 

stipendija Općine Štitar.  

(2) Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Štitar i na 

oglasnoj ploči. 

(3) Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja. 

 

Članak 9. 

Natječaj sadrži sljedeće podatke: 

- akademsku godinu za koju se raspisuje natječaj, 

- rok trajanja natječaja, 

- naziv tijela koje raspisuje natječaj i kojem se predaje prijava, 

- uvjete za dodjelu stipendija, 

- dokaze/dokumentaciju koje treba priložiti uz pisani zahtjev 
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- druge potrebne podatke. 

Razmatranje prijava 

Članak 10. 

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristigle prijave razmatra Povjerenstvo za 

dodjelu stipendija. 

(2) O radu Povjerenstva se vodi zapisnik (Prilog 2).  

(3) Povjerenstvo utvrđuje koje su prijave potpune i pravovremene.  

(4) Povjerenstvo može pozvati podnositelja nepotpune prijave da u ostavljenom roku prijavu 

upotpuni, a u slučaju da je prijava nepravovremena može uvažiti i nepravovremenu 

prijavu ukoliko je razlog zakašnjenja s prijavom opravdan.  

(5) Nepotpune i nepravovremene odnosno prijave koje student ne upotpuni u ostavljenom 

roku ili zakasni s prijavom iz neopravdanog razloga, Povjerenstvo će odbaciti. 

(6)  Na temelju pravovremenih i potpunih prijava povjerenstvo sastavlja prijedlog za dodjelu 

stipendija Općine Štitar koji je sastavni dio zapisnika.  

(7) Povjerenstvo dostavlja zapisnik općinskom načelniku te ga objavljuje na internetskim 

stranicama Općine Štitar. 

(8)  Zaključak o dodjeli stipendija na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija donosi 

općinski načelnik.  

(9) Zaključak o dodjeli stipendija sadrži popis stipendista i visinu iznosa stipendije. 

(10) Zaključak o dodjeli stipendija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Štitar.  

Prigovor 

Članak 11. 

(1)Protiv zaključka o dodjeli stipendija svi podnositelji zahtjeva mogu uložiti prigovor u roku 8 

dana od objave na internetskim stranicama Općine Štitar. 

(2)Prigovor rješava općinski načelnik u roku od 8 dana. 

(3)Odluka po prigovoru je konačna.  

(4)Nakon konačnosti Odluke o dodjeli stipendije pristupa se zaključivanju ugovora o 

stipendiranju sa svim studentima kojima je stipendija dodijeljena. 

 

V. 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, 
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- vrijeme korištenja stipendije, 

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

odredbe važne za korištenje stipendije, 

- način rješavanja međusobnih prava i obveza, 

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

njihovih zastupnika i druge odredbe. 

Članak 13. 

(1) Stipendije su nepovratne osim: 

- ako stipendist prekine sa studiranjem u vrijeme za koje mu je stipendija dodijeljena  

osim u slučaju ako promjeni studij,   

- ako promijeni prebivalište u vremenu u kojem mu je stipendija dodijeljena, 

- ako je stipendist dao netočne podatke ili dokumente u postupku dodjele stipendije, 

(2) O okolnostima iz točke 1. i 2. prethodnog stavka stipendist je dužan izvijestiti Općinu u 

roku od 30 dana od nastupa navedenih okolnosti. 

(3) Ukoliko stipendist u roku iz prethodnog stavka obavijesti Općinu o promjeni okolnosti 

dužan je vratit dio stipendije koji je razmjeran preostalom vremenu do isteka dijela 

akademske godine za koji se stipendija dodjeljuje.  

(4) U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Općina ima pravo jednostrano 

raskinuti ugovor, a isplaćeni iznos korisnik stipendije mora vratiti na način kako to odredi 

Općina Štitar.  

Članak 14. 

Ukoliko je proračunom Općine Štitar predviđeno stipendiranje učenika srednjih škola, 

odredbe ove Odluke o stipendiranju studenata na odgovarajući način se primjenjuju na 

stipendiranje učenika srednjih škola.  

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

Stupanjem na snagu ove Odluke Povjerenstvo za dodjelu stipendija sukladno odredbama 

Odluke o stipendiranju studena Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

Županije“ br: 3/18, 10/18“) nastavlja s radom sukladno ovoj Odluci.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studena Općine Štitar 

(„Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Županije“ br: 3/18, 10/18) 

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

srijemske Županije. 



5 
 

KLASA: 604-02/21-01/01 

UR.BROJ: 2212/09-01-21/01 

Štitar, 26. siječnja 2021. godine 

 

                                                                                                      Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                    Stjepan Gašparović, mag.iur.  
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Prilog 1. 

PRIJAVAZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA 

S PODRUČJAOPĆINE ŠTITAR 

1. Ime (ime oca/majke) prezime 
 

 
2. Državljanstvo, datum i mjesto rođenja , JMBG / OIB 
 

 
3. Adresa stanovanja i broj telefona –  prebivalište 
 

 
4. Naziv fakulteta 
 

 
5. Naziv struke , zvanja ili zanimanja za koje se obrazuje 
 

 
6. Godina upisa i godina studija 
 

 
7. Je li ostvareno pravo na stipendiju po drugoj osnovi? ( navesti osnovu ) 
 

 
8. Je li podnijet zahtjev za ostvarivanje stipendije u nekoj drugoj ustanovi ? (navesti 
ustanovu) 
 

 
Navedeni podaci se daju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću . 
 
U Štitaru , ____________________________ . godine 
 
                                                                                          PODNOSITELJ PRIJAVE : 
 
                                                                   ________________________________________ 
 
 

Uz prijavu za dodjelu stipendije prilažem slijedeće dokumente (zaokruži redni broj 
dokumenta koji se prilaže ) : 

 kopiju osobne iskaznice 

 potvrdu iz koje je vidljivo da je student redovno upisao akademsku godinu prvi puta  

 Ostalo __________________________________________________________ 
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Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom dostaviti na adresu : 
 

OPĆINA ŠTITAR  
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA 

J.J. Strossmayera 36 
 32274 Štitar  

s naznakom:  
„Za natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar“ 
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Prilog 2.  
ZAPISNIK O RADU POVJERENSTVA ZA DODJELU  

STIPENDIJA OPĆINE ŠTITAR 
 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Štitar (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) počelo je 
sa sjednicom dana _______________ u _______ sati.  
 

Povjerenstvo je ustanovilo da je pristiglo _______ prijava za natječaj. 
 
Od pristiglih prijava pravodobno i potpuno je ___ prijava. 
 
Povjerenstvo predlaže da se dodjeli stipendija sljedećim studentima: 
1. ______________________________      10.________________________________ 
 
2. ______________________________      11.________________________________ 
 
3. ______________________________      12.________________________________ 
 
4. ______________________________      13.________________________________ 
 
5. ______________________________      14.________________________________ 
 
6. ______________________________      15.________________________________ 
 
7. ______________________________      16.________________________________ 
 
8. ______________________________      17.________________________________ 
 
9. ______________________________    ________________________________ 
 
Povjerenstvo je ustanovilo da je pristiglo _____ nepravovremenih i nepotpunih prijava.  
 
Ostale napomene (poziv na dopunu, zakazivanje drugog termina sjednice i sl. )______ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
U Proračunu Općine Štitar za 20__ godinu za stipendiranje je osigurano _______kn pa za 
broj od ____ stipendista visina pojedinačne stipendije iznosi ___________kuna. 
 

Povjerenstvo je završilo s radom dana _____________ u _____ sati.  
 
Predsjednica povjerenstva ______________________ 
član/ica povjerenstva __________________________ 
član/ica povjerenstva __________________________ 
 
 



9 
 

Dostaviti: 
1. internetska stranica Općine Štitar 
2.općinski načelnik 
3. arhiva 


