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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE  

PLITVIČKA JEZERA 

 
Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička 

Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 
3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 
br. 02/19)  i članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i 

studenata („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
br. 23/02), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 
04.11.2019.godine donosi  
 

III. Izmjene i dopune 

Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu 

stipendija 

Općine Plitvička Jezera 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o postupku i kriterijima za dodjelu 
stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ 
Ličko-senjske županije br. 24/17 i 33/18, „Službeni 
glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2A/19) članak 5. 

mijenja se i glasi: 
„Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni 

priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana) 
2. rodni list – preslika, 
3. domovnicu – preslika, 
4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u 

školsku/akademsku godinu 2019./2020. god., 

5. učenici: presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda, 
6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku 

ocjena prethodne godine, 
7. studenti prve godine: presliku svjedodžbe 3. i 4. 

razreda srednje škole, 
8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima 

izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na 

službenim natjecanjima, 
9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija, 
10. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, 
11. službene potvrde o prihodima članova obitelji, 
12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.“ 

Članak 2. 

 

Članak 12. mijenja se i glasi: 

„Stipendija se dodjeljuje na godinu dana i to na 
početku školske/akademske godine za deset mjeseci.“ 
 

Članak 3. 

 

Članak 15.-briše se. 
 

Članak 4. 

 

Članak 16. prelazi u članak 15. mijenja se i glasi: 

„Korisnik stipendije je dužan dostaviti potvrdu o 
završenoj godini za koju je primao stipendiju i to: 

- učenici do 20. rujna, 

- studenti do 20. listopada. 

Rok iz prethodnog stavka može se produžiti 
ukoliko kod korisnika nastupe opravdane okolnosti koje 
predstavljaju zapreku za školovanje. O uvažavanju 

okolnosti odlučuje Općinski načelnik uz predočenje 
isprava kojom se dokazuje postojanje opravdanih razloga. 
Za vrijeme opravdanih okolnosti korisnik ima pravo na 
mirovanje u isplati stipendije. O nastavku korištenja 
stipendije, odlučuje Općinski načelnik.“ 
 

Članak 5. 

 

Članak 17. prelazi u članak 16., članak 18. prelazi 
u članak 17., članak 19. prelazi u članak 18. i članak 20. 
prelazi u članak 19., a sadržaj članaka ostaje 
nepromijenjen. 

Ostali članci Pravilnika o postupku i kriterijima 
za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera ostaju 
nepromijenjeni. 

 
Članak 6. 

 

Ovaj izmjene i dopune Pravilnika stupaju na 
snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine 
Plitvička Jezera“. 
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