
              Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 2/13. - pročišćeni tekst i 2/15), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 2. sjednici, 
održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o stipendijama Općine Pitomača 

 
 
I. STIPENDIJE - UVODNE ODREDBE  

 
Članak 1. 

              Odlukom o stipendijama Općine Pitomača propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak za 
stjecanje prava za dodjelu stipendija studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija te 
specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj, kao i s njima izjednačenim 
studijima u inozemstvu te prava i obveze korisnika stipendija, obveze primatelja stipendija, način 
određivanja visine stipendija, kao i druga pitanja od značenja za dodjelu stipendija studentima s 
područja općine Pitomača.  
 

Članak 2. 
              Studentima u smislu ovog Pravilnika smatraju se redoviti studenti, državljani Republike 
Hrvatske, koji imaju prebivalište na području općine Pitomača kontinuirano najmanje pet godina 
do dana objave natječaja za dodjelu stipendije i koji nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi 
oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije.  
 

Članak 3. 
              Financijska sredstva za isplatu stipendija koje se dodjeljuju temeljem ove Odluke 
osiguravaju se svake godine u Proračunu Općine Pitomača. 
              Broj stipendija i njihov mjesečni iznos u određenoj godini određuje Općinski načelnik 
sukladno financijskim mogućnostima Općine Pitomača u proračunskoj godini u kojoj se natječaj 
objavljuje.     
 
II. KRITERIJI I UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA 
 

Članak 4. 
              Kriteriji za dodjelu stipendija su:  
- uspjeh u školovanju (broj ostvarenih ECTS bodova prethodne/ih godine/a studija s prosjekom 
ocjena odnosno prosjek ocjena svih predmeta u prethodne dvije godine srednjoškolskog 
obrazovanja),  
- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,  
- sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima,  
- objavljeni radovi,   
- osvojene nagrade,  
- paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,  
- socijalni status, 
- deficitarnost zanimanja. 
 

Članak 5. 
               Elementi ocjene iz članka 4. ove Odluke koji ujedno predstavljaju kriterije za ocjenu 
zahtjeva za dodjelu stipendije utvrđuju se na sljedeći način:  

1. Uspjeh u školovanju: 
- broj ostvarenih ECTS bodova prethodne/ih godine/a studija s prosjekom ocjena dokazuje se 



potvrdom visokoobrazovne institucije,  
- prosjek ocjena u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja utvrđuje se tako da se 
zbroj pojedinačnih ocjena iz svih predmeta za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta, 
a tako dobiven prosjek izražava se određenim brojem bodova;  
2. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom službenom 
potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja; 
3. Sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom 
organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren 
od strane ovlaštenog tijela;  
4. Objavljeni radovi dokazuju se originalom ili preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom ili 
recenzijom, odnosno potvrdom; 
5. Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi; 
6. Paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje 
se potvrdom o upisu; 
7. Socijalni status kandidata dokazuje se:  
- potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove 
zajedničkog kućanstva, 
- potvrdom srednje škole ili visokoobrazovne institucije o redovitom školovanju člana obitelji izvan 
mjesta prebivališta,   
- potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,   
- izjavom o broju članova kućanstva u obitelji,   
- preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja i izjavom roditelja da ne živi u 
izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata 
uzdržava samohrani roditelj, 
- preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja, 
- potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog 
rata,  
- potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata, 
- preslikom Rješenja o invalidnosti kandidata od minimalno 50%. 
8. Deficitarnost zanimanja temelji se na podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.   
 

Članak 6.               
               Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti iz članka 2. ove Odluke i koji su tijekom 
prethodnih školskih odnosno akademskih godina ostvarili uspjeh u školovanju kako slijedi: 
- za studente prve godine studija, prosjek ocjena najmanje 4,00 u prethodne dvije godine 
srednjoškolskog obrazovanja, 
- za studente druge i treće godine preddiplomskih studija te studente druge, treće i viših godina 
integriranih sveučilišnih studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 
ostvarenih prethodne godine studija, 
- za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih 
studija, ostvarenih 180 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih tijekom 
preddiplomskog studija, 
- za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih 
studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne 
godine studija. 
 

Članak 7. 
               Kriterije za ocjenu zahtjeva za dodjelu stipendija vrednuju se na slijedeći način:  
1. Uspjeh u školovanju:  
- za studente prve godine studija, uspjeh u školovanju utvrđuje se tako da se utvrdi  
jedinstvena prosječna ocjena u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja, a tako 
dobiveni prosjek zaokružen na dvije decimale predstavlja broj bodova, 



- za studente viših godina studija, uspjeh u školovanju utvrđuje se tako da se utvrdi  
jedinstvena prosječna ocjena u periodu navedenom u članku 6. ove Odluke, tako dobiveni 
prosjek množi sa koeficijentom 1,50, a dobiveni rezultat zaokružen na dvije decimale 
predstavlja broj bodova. 
2. Sudjelovanje i uspjeh na smotrama i natjecanjima (za vrijeme srednjoškolskog odnosno 
akademskog obrazovanja): 
- županijske razine, 0,5 boda, za jedno od prva tri osvojena mjesta,  
- državne razine, 1 bod, za jedno od osvojena prva tri mjesta.  
Navedeni bodovi odnose se na samostalni nastup, dok se za sudjelovanje i osvojene nagrade 
na natjecanjima u skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i sl.) računa 50% bodova za 
samostalni nastup. 
3. Sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima: 
- voditelj domaćeg projekta, 3 boda,  
- član tima domaćeg projekta, 1 bod, 
- voditelj međunarodnog projekta, 5 bodova, 
- član tima međunarodnog projekta, 2 boda.  
Navedeni bodovi odnose se na znanstvene projekte, dok se stručni projekti boduju sa 50% 
vrijednosti bodova znanstvenog projekta.  
4. Objavljeni radovi u domaćoj recenziranoj publikaciji, 2 boda, a u stranoj recenziranoj 
publikaciji sa 3 bodova.  
Pod objavljenim radovima podrazumijevaju se oni radovi (članci i dr.) koji su objavljeni u 
relevantnim stručnim izdanjima za pojedina znanstvena područja i oni koji imaju stručnu 
recenziju.  
5. Osvojene nagrade sveučilišta boduju se sa 4 bodova, nagrade visokog učilišta sa 2 boda, a 
nagrada srednje škole sa 1 bodom.  
Pod nagradom se podrazumijevaju oblici javnih priznanja dodijeljenih u području u kojem se 
ocjenjuje darovitost kandidata (za najboljeg učenika, studenta itd.). Ukoliko je za iste rezultate 
dodijeljeno više nagrada, vrednuje se samo nagrada najvišeg ranga.  
6. Paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne…) uz redovitu srednju školu, 1 bod.  
7. Socijalni status kandidata utvrđuje se prema visini prosjeka prihoda po članu obitelji i ostalim 
socijalnim uvjetima, kako slijedi:  
- prosjek prihoda po članu obitelji za proteklu kalendarsku godinu ne prelazi iznos od 70% 
neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske, 1 bod, 
- prosjek prihoda po članu obitelji za proteklu kalendarsku godinu ne prelazi iznos od 50% 
neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske, 2 boda, 
- kandidat ili članovi uže obitelji kandidata su na redovitom školovanju u srednjoj školi ili na 
visokom učilištu izvan Virovitičko-podravske županije, 1 bod po članu, 
- roditelj kandidata je nezaposlen i prima naknadu za nezaposlene, 1 bod, 
- kandidata uzdržava samohrani roditelj, 1 bod, 
- kandidat je iz obitelji s troje i više djece, 1 bod, 
- kandidat je dijete hrvatskog branitelja ili invalida Domovinskog rata, 1 bod, 
- kandidat je dijete bez oba roditelja, 2 boda, 
- kandidat je dijete poginulog, nestalog hrvatskog branitelja ili stopostotnog invalida 
Domovinskog rata, 3 boda., 
- kandidat je invalidna osoba sa invaliditetom od minimalno 50%, 3 boda. 
8. Deficitarnost zanimanja prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 1 bod.  
 

Članak 8. 
           U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima kandidat s 
većim prosjekom ocjena.  
          Ukoliko na način utvrđen u prethodnom stavku ima više kandidata s istim brojem bodova 
prednost će imati kandidat čiji je prosjek prihoda po članu obitelji za proteklu kalendarsku godinu 



niži, a ukoliko su i u tom slučaju izjednačeni prednost ima kandidat s većim ukupnim brojem 
bodova koji su ostvareni po osnovu ostalih socijalnih uvjeta.  
 

Članak 9. 
               Za stipendiju na studijima u inozemstvu mogu se prijaviti samo oni studenti koji osim 
uvjeta propisanih člankom 6. ove Odluke ispunjavaju i uvjet da su ostvarili izravan upis u prvu 
godinu preddiplomskog, odnosno diplomskog studija u inozemstvu.  
  
III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA  
 

Članak 10. 
               Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja.  
               Javni natječaj raspisuje Općinski načelnik.  
               Javni natječaj osobito sadrži: 
- naziv tijela koje raspisuje natječaj,  
- vrijeme trajanja natječaja,  
- opće uvjete i kriterije dodjele sredstava, 
- dokaze o ispunjavanju uvjeta i kriterija, 
- visinu stipendije,  
- nazivu i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose.  
               Javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu te na web stranicama Općine Pitomača u 
mjesecu listopadu tekuće godine, a otvoren je 15 dana od dana objave.  
 

Članak 11. 
               Prijave na javni natječaj razmatra i prijedlog za dodjelu utvrđuje Povjerenstvo za 
dodjelu stipendija (nadalje: Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik na vrijeme trajanja svog 
mandata.  
               Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, a sačinjavaju ga Voditelj Odsjeka za 
društvene djelatnosti, tri člana iz redova Općinskih vijećnika te jedan član iz redova stručnih i 
javnih djelatnika.  
               Povjerenstvo radi na sjednicama, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.  
  

Članak 12. 
               U izvršenju zadaće iz članka 11. ove Odluke, Povjerenstvo utvrđuje pravodobnost i 
potpunost podnesenih prijava, ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovom Odlukom te 
utvrđuje listu reda prvenstva kandidata koji ispunjavaju uvjete bodovanjem sukladno ovoj Odluci.  
           Tijekom obrade podnesenih prijava Povjerenstvo može od kandidata ili stručnih institucija 
tražiti dopunske podatke odnosno provjeru podataka te stručna mišljenja.  
           Obavijest o utvrđenoj listi kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo objavljuje na 
oglasnoj ploči Općine Pitomača.  
           U roku od osam dana od dana isticanja obavijesti, svaki kandidat koji je sudjelovao u 
natječaju može uložiti prigovor na listu u pisanom obliku.  
            Odluka Općinskog načelnika po prigovoru je konačna, protiv iste nije dopuštena žalba, 
ali se može pokrenuti upravni spor. 
           Nakon isteka roka za prigovor i donošenja odluke po prigovorima, Povjerenstvo  podnosi 
prijedlog za dodjelu stipendija Općinskom načelniku na odlučivanje.  
           Odluka Općinskog načelnika je konačna.  
  
IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA  

 
Članak 13. 

            Temeljem konačne odluke o dodjeli stipendije s korisnikom iste odnosno zakonskim 



zastupnikom korisnika ako je isti maloljetan, zaključuje se ugovor o stipendiranju koji osobito 
sadrži:  
- ugovorne strane odnosno njihove zakonske zastupnike i adresu prebivališta,  
- naziv i mjesto visokog učilišta za pohađanje kojeg je odobrena stipendija,  
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,  
- iznos, dinamiku i način isplate stipendije,  
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjenja ugovornih obveza, 
- odredbu o mogućnosti povećanja ili smanjenja iznosa stipendije tijekom njezina korištenja, 
ovisno o mogućnostima općinskog proračuna, bez suglasnosti korisnika, 
- obvezu stipendiste da po završetku školovanja radi na području općine Pitomača, 
- način rješavanja eventualnih sporova, 
- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, 
- potpise ugovornih strana odnosno njihovih zastupnika.  
            Za ono što neće biti utvrđeno ugovorom o stipendiranju vrijede odredbe ove Odluke. 
 

Članak 14. 
            Studentu koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije, stipendija se dodjeljuje na početku 
akademske godine i isplaćuje mjesečno za upisanu godinu studija, osim za mjesece kolovoz i 
rujan te traje do stjecanja statusa apsolventa, izuzev za prvu godinu primanja stipendije, kada se 
počinje isplaćivati po potpisu ugovora.  
               Ukoliko student nije u mogućnosti izvršavati ugovorom o stipendiranju preuzete 
obveze, jednom u tijeku trajanja studija, može podnijeti pisanu zamolbu za jednogodišnje 
mirovanje prava i obveza iz ugovora, ali za to vrijeme miruju njegova prava i obveze utvrđene 
ugovorom o stipendiranju, o čemu će odluku donijeti Općinski načelnik.  
 

Članak 15. 
            O izvršenju godišnje ugovorne obveze studiranja, korisnici su dužni podnositi 
dokumentirane obavijesti i to najkasnije do 30. rujna tekuće godine.  
  

Članak 16. 
            Po završetku školovanja korisnici stipendija su dužni javiti se Općini Pitomača kao 
stipenditoru radi mogućeg zapošljavanja u roku od 30 dana od završetka obrazovanja.   
               Po završetku školovanja korisnici stipendija koji su njime stekli zanimanje zbog kojeg 
im je odobrena stipendija, dužni su prihvatiti zaposlenje na radnom mjestu u struci za koju mu je 
stipendija odobrena na koje ga uputi stipenditor ili organizacija kojoj on to povjeri odnosno 
zaposliti se i raditi na području općine Pitomača najmanje u trajanju koliko je trajalo njegovo 
stipendiranje.  
            Stipenditor nema obvezu osiguranja zaposlenja korisnika stipendije.  
  

Članak 17. 
            Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor o stipendiranju.  
            Općina Pitomača raskinuti će ugovor iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetima utvrđenim 
propisima o obveznim odnosima, a osobito u sljedećim slučajevima:  
- ako korisnik sredstava prekine obrazovanje za koje su mu dodijeljena sredstva odnosno to 
obrazovanje ne završi u redovnom roku predviđenom propisom,  
- ako korisnik stipendije zaključi ugovor s drugim stipenditorom ili kreditorom,  
- ako korisnik stipendije promijeni prebivalište izvan područja općine Pitomača,   
- ako korisnik sredstava ne izvrši obveze iz članka 16. ove Odluke.  
 

Članak 18. 
           Korisnici sredstava dužni su u cijelosti vratiti primljene stipendije u slučaju raskida ugovora 
o korištenju sredstava te u slučaju ako odbiju izvršenje obveze odnosno u cijelosti ne izvrše 



obvezu zapošljavanja predviđenu člankom 16. ove Odluke.  
           Primljena sredstva korisnik je dužan vratiti u primljenom iznosu uvećanom za godišnju 
zateznu kamatu, jednokratno ili u dogovorenim obrocima, s tim da Općina Pitomača utvrđuje 
datum(e) dospijeća.  
           U slučaju nepoštivanja dinamike vraćanja primljenih sredstava, Općina Pitomača može 
aktivirati sredstvo osiguranja povrata utvrđeno ugovorom o sufinanciranju. 
 
V. NAČIN ODREĐIVANJA VISINE STIPENDIJA  
 

Članak 19. 
           Ukupan iznos sredstava namijenjen za stipendiranje određuje se Proračunom Općine 
Pitomača, u postupku pripreme natječaja.  
  

Članak 20. 
           Visinu studentskih stipendija određuje Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva imajući 
u vidu prosječne cijene smještaja u studentskim domovima, cijenu prehrane u studentskim 
restoranima te kretanje troškova života do visine neoporezivog iznosa.  
            Broj stipendija koje će dodijeliti za određenu akademsku godinu utvrđuje se stavljanjem 
u odnos iznos raspoloživih sredstava iz članka 19. ove Odluke i visine utvrđenih stipendija.  
  
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 21. 

            Administrativne, tehničke i stručne poslove vezane uz rad Povjerenstva i druge poslove 
vezane uz provedbu ove Odluke obavlja Odsjek za društvene djelatnosti.  
 

Članak 22. 
           Studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije temeljem odredbi dosadašnje odluke 
i pravilnika, nastavljaju ostvarivati pravo na stipendiju pod uvjetima utvrđenim ugovorom, 
odnosno aneksom temeljenom na osnovnom ugovoru o stipendiranju. 
 

Članak 23. 
            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiji Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/13. i 6/16) i Pravilnik o dodjeli stipendije Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13. i 10/16).  
 

Članak 24. 
            Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
KLASA: 604-02/17-01/03 
URBROJ: 2189/16-17-1 
Pitomača, 14. rujna 2017. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
               POTPREDSJEDNIK: 

                  Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.  
 
 
 


