
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/16-01/49 

URBROJ:2140/05-16-1 

Gornje Jesenje, 19. prosinca 2016. 
 
Na temelju članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 
15/09 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 28. sjednici održanoj dana 19. 12. 2016. godine 
donijelo je 
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i postupku za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola 

 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o kriterijima i postupku za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola (dalje u 
tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji i postupak za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola koji 
imaju prebivalište na području Općine Jesenje. 
 

Članak 2. 
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 
rod. 

Članak 3. 
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine. 
Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku školsku godinu određuje općinski načelnik, ovisno o iznosu 

koji je osiguran za tu namjenu u Proračunu Općine. 

Članak 4. 
Sukladno odredbama ovog Pravilnika, za dodjelu stipendije mogu se natjecati redoviti učenici 

srednjoškolskih obrazovnih programa koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na 

području Općine Jesenje te nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi. 

Članak 5. 
Stipendije se prema ovom Pravilniku  dodjeljuju putem  javnog natječaja koji provodi jedinstveni 

upravni odjel. 

Javni natječaj raspisuje općinski načelnik najkasnije do 31. listopada tekuće godine. 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje, a obavijest o 

natječaju objavljuje se i putem lokalnih radio stanica. 

Natječaj obavezno sadrži: 

  kriterije za dodjelu stipendije, 

 popis dokumenata koji se obvezno prilažu uz prijavu na Natječaj, 

 vrijeme trajanja Natječaja, 

 naziv i adresu tijela kojem se prijave podnose, 

 rok u kojem će biti objavljeni rezultati Natječaja, 

 broj stipendija koje se dodjeljuju, razdoblje isplaćivanja te mjesečni iznos stipendija. 



Članak 6. 
Stipendije se dodjeljuju  u  dvije kategorije: za nadarene učenike i po socijalnom statusu. 
Učenici  mogu podnijeti prijavu za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji. 

 
Članak 7. 

Pravo podnošenja prijave za dodjelu stipendije za nadarene imaju učenici s prosjekom ocjena za 
prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 4,50. 
Pravo podnošenja prijave za dodjelu stipendije po socijalnom statusu imaju učenici s prosjekom 
ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 2,80. 
Pravo podnošenja prijave za dodjelu stipendije  imaju učenici - ako obiteljsko domaćinstvo u kojem 
žive roditelji i učenik nema nepodmirenih obaveza prema Općini Jesenje.  
 

Članak 8. 
Prijava na natječaj za stipendije  podnosi se na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni 
odjel, a koji se može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici ili na adresi Općine Jesenje. 
Prijavi za dodjelu stipendije prilaže se:   

1. preslika domovnice ili osobne iskaznice, 
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika, 
3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog 

razreda srednje škole- preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole,  
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi. 

Prijavi za dodjelu stipendije za nadarene prilažu se i dokazi o postignutim pojedinačnim uspjesima na 
županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava  
nadležnih Agencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zadnje godine završenog školovanja 
te ostala dokumentaciju kojem se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva. 
Prijavi za dodjelu stipendije po socijalnom statusu prilaže se i: 

1. izjava o članovima kućanstva (na obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel), 
2.  potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode 

mjesecu objave natječaja u javnom glasilu (prema uputama iz obrasca Jedinstvenog 
upravnog odjela), 

3. ostala dokumentacija kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti  položaja kućanstva 
prema kriterijima  iz ovog Pravilnika. 

 
Članak 9. 

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

službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje. 

Članak 10. 
Prijave na natječaj za dodjelu stipendija razmatra i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija  (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a imenuje ih općinski načelnik. 
Povjerenstvo radi na sjednicama, a o svom radu vodi zapisnik. 
 

Članak 11. 
Prijave na natječaj za dodjelu stipendija za nadarene boduju se prema sljedećim kriterijima: 

1. uspjeh u učenju  u prethodnoj školskoj godini: 

4,50 – 4,60  5 bodova 
4,61 – 4,70  10 bodova 
4,71 – 4,85  20 bodova 
4,86 – 4,99  30 bodova 
5,00   35 bodova 



2. paralelno završena osnovna ili srednja škola (glazbena, plesna, baletna, itd.) prema potvrdi 

ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva: 

–za osnovnu školu 5 bodova, 
–za srednju školu 10 bodova.  
 

3. natjecanja – do 28 bodova, na sljedeći način:  

a) županijsko natjecanje:  postignuto prvo (1.) mjesto 5 bodova; drugo (2.) mjesto 4 boda; 
treće (3.)  mjesto  3 boda 
b) regionalno natjecanje: postignuto prvo (1.) mjesto 8 bodova; drugo (2.) mjesto 7 bodova; 
treće (3.) mjesto 6 bodova 
c) državno natjecanje:  bez obzira na osvojeno mjesto 10 bodova 
f) međunarodno natjecanje:  bez obzira na osvojeno mjesto 15 bodova 

Bodovanje natjecanja učenika vrši se na način da se zbroje bodovi ostvareni na svim natjecanjima na 

kojima je sudjelovao, a najviše do 28 bodova. 

4. po osnovi  posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva – do 20 bodova, na sljedeći način: 

 

 

Kategorije 

 

 

Bodovi  

1. djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca zatočenih ili 
nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 

20 

2. djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi 20 

3. djeca civilnih invalida sa 80 % do 100 % oštećenja organizma 15 

4. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata 15 

5. djeca samohranih roditelja 10 

6. djeca s teškoćama u razvoju u obitelji (dokaz: rješenje nadležnog tijela)             10 

7. ostali članovi obitelji koji se školuju (po djetetu).  10 

 

Članak 12. 

Prijave na natječaj za stipendije po socijalnom statusu boduju se na sljedeći način: 

1.socijalni  status – do 40 bodova 
Na osnovi podataka o članovima kućanstva (pisana izjava uz zahtjev) i dokumentacije o svim 
prihodima tog kućanstva, izračunava se prihod po članu  kućanstva i isti se boduje. 
Prihodom kućanstva smatraju se prihodi utvrđeni sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi. 
U prihod kućanstva ne uračunavaju se prihodi koji se, sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, ne 
uračunavaju u prihod pri utvrđivanju visine zajamčene minimalne naknade. 
U prihod kućanstva uračunava se  učenička/ studentska stipendija, ukoliko je već  član kućanstva 
ostvaruje.  
Iznos prihoda po članu kućanstva  ne smije prelaziti 70% prosječne plaće isplaćene u  gospodarstvu 
Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini, a boduje se kako slijedi: 



 

 do 9,99 %          40 bodova 

 od 10 – 19,99 %                        30 bodova 

 od 20 – 29,99 %                        25 bodova 

 od 30 – 39,99 %                        20 bodova 

 od 40 – 49,99 %                         15 bodova 

 od 50 – 59,99%                         10 bodova 

  60 – 70%            5 bodova 

 

2. dodatne otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji – do 30 bodova, na sljedeći način: 

 

 

Kategorije 

 

 

Bodovi  

1. ako učenik ili kućanstvo u kojem učenik živi ostvaruje pravo na zajamčenu 

minimalnu naknadu  

30 

2. djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca 
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 

20 

3. djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi 20 

4. djeca civilnih invalida sa 80 % do 100 % oštećenja organizma 15 

5. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata 15 

6. djeca samohranih roditelja 10 

7. djeca s teškoćama u razvoju u obitelji (dokaz: rješenje nadležnog tijela)             10 

8. za svakog od ostalih članova obitelji koji se školuju 10 

 

Članak 13. 
Ukoliko u postupku natječaja iz jednog kućanstva sudjeluju dva ili više učenika u istoj kategoriji, pravo 
na stipendiju, u pravilu, ostvaruje samo jedan učenik  iz istog kućanstva koji je ostvario ukupno veći 
broj bodova.  
 

Članak 14. 
Povjerenstvo, na temelju kriterija iz ovog Pravilnika, vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste 
podnositelja prijava na način da se podnositelju prijave s najvećim brojem bodova dodjeljuje redni 
broj 1 na redoslijednoj listi. 
Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji prijava od rednog broja 1 na redoslijednoj listi do rednog 
broja  koji odgovara broju stipendija koji se dodjeljuje.  



Ukoliko na posljednjem mjestu redoslijedne liste ima više učenika s istim brojem bodova prednost 
ostvaruje učenik s manjim prihodom po članu kućanstva. 
Redoslijedne liste se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje. 
U roku 8 dana od dana objave redoslijednih listi podnositelji prijava imaju pravo prigovora općinskom 
načelniku. 
Odluku o prigovoru općinski načelnik donosi u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora. 
Odluka o prigovoru je konačna. 
  

Članak 15. 
Na temelju konačne redoslijedne liste općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija. 
Međusobna prava i obveze Općine i korisnika stipendije uređuju  se ugovorom o stipendiranju. 
Ugovor o stipendiranju sadrži: 

 podatke o ugovornim stranama, 

 iznos odobrene stipendije, 

 naziv škole koju učenik pohađa, 

 razdoblje za koje je stipendija odobrena, 

 dinamiku isplate stipendije, 

 obvezu vraćanja primljenih iznosa stipendije, sukladno ovom Pravilniku. 
 

Članak 16. 
Stipendije se dodjeljuju za jednu nastavnu godinu, isplaćuju se za razdoblje od 10 mjeseci i u pravilu 
su bespovratne, osim u slučaju  kada  učenik samovoljno prekine školovanje. 
Obveza vraćanja iz prethodnog stavka iznosi cjelokupan iznos primljenih stipendija sa zakonskom 
zateznom kamatom, računajući od isplate svakog pojedinog iznosa stipendije sve do povrata.  
Nastanak obveze vraćanja, iznos i rok podmirenja obveze utvrđuje se korisniku posebnom odlukom 
općinskog načelnika. 
 

Članak 17. 
Odredbe o vraćanju stipendija iz članka 16. ovog Pravilnika ne primjenjuju se u slučaju nastanka 
izvanrednih okolnosti koje ne ovise o volji primatelja stipendije. 

Odmah po nastanku okolnosti iz prethodnog stavka učenik ili njegov roditelj/staratelj dužni su o tome 
pisano  izvijestiti Općinu Jesenje i priložiti dokaze. 

Članak 18. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije“. 
                                                                                                                                      PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                                                                                                                       Ivan Galović 


