Na temelju članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske
županije br.10/13) i članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Plitvička
Jezera („Županijski glasnik“ Ličko- senjske županije 23/02), Načelnik Općine Plitvička
Jezera dana 24. listopada 2017. godine donosi:

PRAVILNIK
o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se postupak i određuju kriteriji za dodjelu stipendija učenicima i
studentima Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: stipendija) kao i prava i obveze
korisnika dodijeljenih sredstava.
II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji
ispunjavanju opće uvjete:
a) Učenici:
- Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi
- Da su redoviti učenici srednje škole
- Da su državljani Republike Hrvatske
- Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina
- Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program
koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
b) Studenti:
- Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija
- Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj
- Da su državljani Republike Hrvatske
- Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina
- Da nisu stariji od 26 godina.
Članak 3.
O dodjeli stipendija odlučuje načelnik Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Načelnik).
Stručne i administrativne poslove za načelnika obavlja Jedinstveni upravni odjel.
III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 4.
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Natječaj raspisuje Načelnik za
školsku/akademsku godinu najkasnije do konca studenog tekuće godine. Natječaj se
objavljuje na službenoj stranici Općine. Povjerenstvo koje imenuje načelnik provodi natječaj i
utvrđuje rezultate. Natječaj sadrži:

-

Naziv tijela koje objavljuje natječaj i školsku/akademsku godinu za koju se objavljuje
natječaj,
Trajanje natječaja,
Naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,
Opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
Vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,
Rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,
Visina, iznos i broj stipendija, posebno za učenike i posebno za studente,
Prava i obveze stipendista,
Škole, odnosno studije za koje se stipendija dodjeljuje.
Članak 5.

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Potvrdu o prebivalištu,
2. Rodni list - preslika
3. Domovnicu - preslika
4. Potvrda škole/ fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu,
5. Učenici ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole, studenti prve
godine ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4.razreda srednje škole, a studenti viših
godina ovjerenu presliku indexa ili ovjerenu potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku
ocjena,
6. Dokaze o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na
službenim natjecanjima,.
7. Ovjerenu izjavu o članovima kućanstva,
8. Službenu potvrdu o prihodima članova obiteljskog domaćinstva,
9. Potvrda da je dijete hrvatskog branitelja,
10. Ostalu potrebitu dokumentaciju sukladno Pravilniku i drugim odlukama nadležnih
tijela.
Članak 6.
Nakon roka za podnošenje zahtjeva, Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata. Kriteriji za
utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:
a) Za učenike:
- Uspjeh u školovanju,
- Socijalni status obitelji,
- Postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja na službenim natjecanjima,
- Za deficitarna zanimanja.
b) Za studente:
- Uspjeh u školovanju,
- Socijalni status obitelji,
- Za deficitarna zanimanja,
- Znanstveno stručni rad i rezultati tijekom školovanja.
Članak 7.
POSEBNI UVJETI ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
A)
Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova. Deficitarna
zanimanja utvrđuje povjerenstvo prije raspisivanja natječaja konzultirajući se s

državnim i županijskim zavodom i vodeći računa o općinskoj višegodišnjoj politici
zapošljavanja.
B)

Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti 2000 bodova:
- 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
- 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
- 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
- 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
- 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
- 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
- 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji

C)

Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
- 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine
koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
- 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine
koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
- 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine
koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
- 1000 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 4.0 ili student prve
godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
- 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve
godine koji ima prosjek ocjena 4.3
- 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine
koji ima prosjek 4.0

D)

dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom
studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim
natjecanjima koja su srodna upisanom programu
dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili
srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta obrazovanja, s tim da samo jedno od njih
može koristiti dodatne bodove
dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

E)
F)

Članak 8.
POSEBNI UVJETI ZA DODJELU SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE
A)
Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova. Deficitarna
zanimanja utvrđuje povjerenstvo prije raspisivanja natječaja konzultirajući se s
državnim i županijskim zavodom i vodeći računa o općinskoj višegodišnjoj politici
zapošljavanja.
B)

Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
- 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
- 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
- 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
- 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
- 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
- 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
- 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.

C)

Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :
- 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
- 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
- 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
- 1250 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
- 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.0
- 750 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
- 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.

D)

dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim
natjecanjima koja su srodna upisanom programu
dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili
srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta obrazovanja s tim da samo jedno od njih
može koristiti dodatne bodove
dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost

E)
F)

Članak 9.
Natječaj traje 15 dana, a prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na
službenoj stranici Općine u roku do 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za
dodjelu stipendija. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste, svaki kandidat
može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem
Jedinstvenog upravnog odjela. Načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8
dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.
Članak 10.
Nakon isteka rokova iz članka 12. ovog Pravilnika načelnik utvrđuje konačnu listu kandidata i
donosi Odluku o dodjeli stipendije. Odluka o dodjeli stipendije stupa na snagu s danom
donošenja, a objavljuje se u „Županijskom glasniku“ Ličko- senjske županije.
IV. PRAVA I OBVEZE
Članak 11.
Na temelju odluke o dodjeli stipendije, načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno
osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine
Plitvička Jezera. Ugovor iz prethodnog stavka sadrži:
- Ugovorne strane odnosno njihove zakonske zastupnike i adresu prebivališta,
- Naziv struke, zvanja ili zanimanja za koju se školuje kandidat,
- Visinu stipendije,
- Početak i vrijeme korištenja stipendije,
- Odredbe o prestanku stipendije, mirovanju i eventualnom vraćanju, kao i druge
odredbe bitne za korištenje stipendije,
- Način rješavanja međusobnih prava i obveza,
- Mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpis ugovornih strana, odnosno njihovih
zastupnika te druge odredbe.
Članak 12.
Stipendija se dodjeljuje na početku školske godine za deset mjeseci.

Članak 13.
Stipendija se isplaćuje korisnicima do 10. u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 14.
Apsolventi mogu nastaviti primati stipendiju šest mjeseci nakon završetka posljednjeg
semestra. O nastavku korištenja stipendije ugovorene strane sklapaju Anex ugovora o
korištenju stipendije.
Članak 15.
Korisnici stipendije mogu nastaviti korištenje stipendije do kraja srednjoškolskog obrazovanja
(učenici) odnosno do kraja redovnog studija (studenti) pod uvjetom da školsku/akademsku
godinu za koju su stipendirani uspješno završe.
Članak 16.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak godišnje isplate stipendije, predajom prijepisa
ocjena prethodne godine studija (studenti) i srednje škole (učenici) te potvrde o upisu u
narednu programsku godinu 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 17.
Korisnik stipendije za vrijeme korištenja stipendije dužan je u roku od 15 dana od dana
nastale promjene obavijestiti davatelja stipendije i promjeni adresa prebivališta kao i o svim
drugim promjenama koje su bitne za korištenje stipendije.

Članak 18.
Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području
Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko su koristili stipendiju.
U protivnom, načelnik Općine Plitvička Jezera donosi odluku o povratu cjelokupnog iznosa
stipendije utvrđenim ovim Pravilnikom, osim u slučaju ako korisnik dokaže da se nije mogao
zaposliti na području Općine u zanimanju za koje se školovao.
Načelnik može svojom odlukom trajno ukinuti obvezu iz stavka 1. Ovog članka, ako bi ta
obveza značila bitno ograničenje u daljnjem školovanju u znanstvenom ili umjetničkom
napredovanju stipendista.

Članak 19.
Stipendija se vraća ako:
- Stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu školovanja za koju
se stipendira,
- Stipendist ne ispuni uvjet iz članka 18. Ovog pravilnika,
- Stipendist bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o
zaposlenju.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“
Ličko- senjske županije. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe
Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski
glasnik Ličko-senjske županije“ 28/02 i 22/08).
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Korenica, 24. listopada 2017. godine.
Općinski načelnik
Ante Kovač
DOSTAVITI:
1. Ured Državne uprave u Ličko – senjskoj županiji,
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