
  

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 31. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik 

Općine Vrsi“ br. 02/13, 03/18), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 11. sjednici održanoj 

5. rujna 2018. donosi: 

Pravilnik 

o dodjeli stipendija Općine Vrsi 

 

Članak 1. 

 Ovim se Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Vrsi (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) uređuju uvjeti, način, postupak te druga pitanja u svezi s odobravanjem 

stipendija studentima. 

 

Članak 2. 

 Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Vrsi. 

 

 Broj stipendija i visinu mjesečne stipendije za svaku akademsku godinu 

određuje Općinski načelnik svojom Odlukom, sukladno financijskim mogućnostima 

Općine. 

 

Članak 3. 

 Pravo na stipendije mogu ostaviti studenti i učenici srednjih škola koji su: 

- državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na 

području Općine Vrsi godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu 

stipendije, 

- su redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH i imaju status 

redovitog studenta, ukoliko se radi o studentu, 

- su redovno upisani u srednju školu u RH ukoliko se radi o učeniku, 

- koji nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta, 

- koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina. 

 

Članak 4. 

 Studenti i učenici upisani na studij ili u školu na području Zadarske županije, 

ostvaruju pravo na potporu/sufinanciranje mjesečnog iznosa autobusne karte na 

relaciji mjesto prebivališta - Zadar. Visinu potpore za svaku školsku godinu utvrđuje 

Općinski načelnik Odlukom. 

 

Članak 5. 

 Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije studentima su: 

- izbor studija, 

- uspješnost u studiranju (prosjek ocjena najmanje 3,50 ukoliko se student ne 

obrazuje u programu prema preporuci za obrazovnu upisnu politiku i 

politiku stipendiranja HZZ-a) za studente druge i idućih godina studija, 

- postignut opći uspjeh u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,5 za 

studente prve godine. 

 

Za studente druge i idućih godina studija, prilikom izračuna prosjeka ocjena za 

predmete upisane na prethodnoj godini koji se ocjenjuju i ulaze u prosjek, a nisu 

položeni, za izračun prosjeka smatrati će se da ti predmeti imaju ocjenu jedan.  



  

 

 

Članak 6. 

 Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije učenicima su: 

- izbor obrazovanja, 

- uspješnost u pohađanju nastave (postignut opći uspjeh u prethodnom razredu 

srednje škole najmanje 4,50 ukoliko se učenik ne obrazuje u programu prema 

preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a) za učenike 

drugog i idućih razreda srednje škole, 

- postignut opći uspjeh u posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4,5 za 

učenike prvog razreda srednje škole, 

 

Članak 6.  

Stipendije se dodjeljuju putem natječaja u skladu s kriterijima ovog Pravilnika. 

 

Natječaj raspisuje Općinski načelnik, a isti se objavljuje na oglasnoj ploči i 

službenoj mrežnoj stranici Općine. 

Natječaj mora sadržavati: 

- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije 

- vrijeme trajanja natječaja 

- naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev 

- rok za podnošenje zahtjeva 

- rok za objavu rezultata natječaja 

- visinu stipendije, posebno za učenike, a posebno za studente   

 

Članak 7.   

Studentu koji je prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

osoba s pedeset postotnim ili većim invaliditetom može se dodijeliti stipendija iako ne 

zadovoljava ostale uvjete. 

Studenti iz prethodnog stavka, prikazuju se u izdvojenoj tablici.  

 

Članak 8. 

Prijava za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu. 

 

Članak 9. 

Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće 

dokumente: 

- izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu (studenti) 

ili potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu (učenici) 

- izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija za 

studente drugih i viših godina ili kopija svjedodžbe prethodnog razreda za učenike 

i studente prve godine 

- Potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice 

- preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica), 

- vlastoručno potpisana izjava studenta/učenika da ne prima stipendiju od strane 

drugog subjekta (na obrascu), 

- preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta,  

 

Članak 10. 



  

Radi provedbe Natječaja iz članka 6. ovog Pravilnika, Općinski načelnik 

imenuje Komisiju za dodjelu stipendija Općine Vrsi (u daljnjem tekstu: Komisija za 

stipendije) koji se sastoji od 3 člana. 

Komisija za stipendije izrađuje Prijedlog liste stipendista te obavještava 

podnositelje prijava objavom iste na službenoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči 

Općine Vrsi. 

 

Članak 11. 

 Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije imaju pravo prigovora na Odluku o 

dodjeli stipendije u roku od osam (8) dana od dana objave. 

 Prigovore rješava Općinski načelnik u roku od petnaest (15) dana od dana 

zaprimanja prigovora. 

Odluka o prigovoru je konačna. 

 

Članak 12. 

 Sa studentima/učenicima kojima je dodijeljena stipendija zaključuje se ugovor 

o dodjeli stipendije. 

Ugovor o dodjeli stipendije sadrži: 

- podatke o ugovornim stranama, 

- naziv i mjesto obrazovne ustanove, 

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

- visinu stipendije i način isplate, 

- vrijeme korištenja stipendije, 

- način rješavanja međusobnih prava i obveza, 

- odredbe o prestanku davanja stipendije, mirovanju i druge odredbe važne za 

korištenje stipendije, 

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

njihovih zastupnika i druge odredbe. 

Ugovor o stipendiranju korisnika stipendije zaključuje Općinski načelnik u 

četiri istovjetna primjerka. 

            Stipendija se dodjeljuje za jednu akademsku godinu. 

Stipendista nije u obvezi vratiti primljenu stipendiju u slučaju ponavljanja 

godine, ali trajno gubi pravo na stipendiranje. 

 

Članak 13. 

 Stipendija se isplaćuje u 9 jednakih obroka. Isplata stipendija za tekuću 

akademsku godinu vrši se u skladu s financijskim mogućnostima Proračuna Općine. 

Općina u slučaju nedostatka proračunskih sredstava može automatski obustaviti 

isplatu stipendija, odnosno otkazati ugovor o stipendiranju. Općina je dužna korisnika 

stipendije obavijestiti o raskidu ugovora. 

 

Članak 14. 

Ukoliko tijekom primanja stipendije na kraju obrazovne školske godine učenik 

ostvari prosječnu ocjenu 4,80 i više, a student na kraju studijske godine ostvari 

prosječnu ocjenu 4,50 i više, po podnesenom zahtjevu sa dokumentacijom o 

postignutoj ocjeni, Načelnik će korisniku stipendije odobriti isplatu jednokratne 

nagrade u visini jedne mjesečne stipendije. 

 

 



  

Članak  15. 

 Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje u isplati stipendije iz 

opravdanih razloga (duža bolest, vojna služba, gubitak člana uže obitelji, kao i drugi 

opravdani razlozi). 

            Pravo na mirovanje stipendije može se koristiti opravdano samo jednom. 

 O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka na zahtjev korisnika stipendije uz 

predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva odlučuje općinski načelnik putem 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 16. 

 Ako korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze davatelj stipendije 

ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor. 

 Davatelj stipendije jednostrano će raskinuti ugovor o stipendiranju u 

slijedećim slučajevima: 

- ako se ispiše s upisanog studija, 

- ako student tijekom studija promjeni mjesto prebivališta, 

- ako ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u 

postupku sklapanja ugovora, a što je bitno utjecalo na njegova prava i 

obveze, 

- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za krivično djelo s 

izdržavanjem kazne zatvora duže od 6 mjeseci. 

          Ako je korisnik stipendije istovremeno primao stipendiju drugog subjekta 

obvezan je vratiti ukupan iznos stipendije koju je primao istovremeno sa sredstvima 

drugog stipenditora. 

          Stipendista je u obvezi vratiti iznos sredstava koja mu je Općina isplatila na ime 

stipendije za razdoblje za koje ih je primao neosnovano, odnosno protivno ugovoru.  

 

Članak 17. 

Općinski načelnik može zaključkom osloboditi stipendista obveze vračanja 

isplaćenog iznosa stipendije. 

 

Članak 18. 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Vrsi“. 
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