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Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 

33/01, 60/01, 106/03, 1295, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17) i članaka 

12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće 

Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija na 13. sjednici održanoj dana 

11.10.2018. godine donijelo je                                 

 

PRAVILNIK 

o stipendiranju  učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić 

 

 

l. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima/ama i 

studentima/cama Općine Kloštar Ivanić (stipendistima/stipendisticama). 

Stipendije se dodjeljuju s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz 

školovanje/studiranje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju 

stipendista/stipendistica uspješno stjecanje srednjoškolskog i akademskog obrazovanja a u korist 

razvoja i prosperiteta Općine Kloštar Ivanić. 

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

                                                                     Članak 2. 

Stipendije učenicima i studentima dodjeljuju se na temelju provedenog natječaja i kriterija 

propisanih ovim Pravilnikom. 

Sredstva za stipendiranje učenika i studenata osiguravaju se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić. 

Odluku o ukupnom broju stipendija i visini mjesečne stipendije, za učenike i studente, za svaku 

školsku / akademsku godinu donosi Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, te objavljuje u 

natječaju. 

 

                                                                  Članak 3. 

Za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija učenici i studenti se mogu natjecati u sljedećim 

kategorijama: 

1. Stipendije s liste poticanih struka i zanimanja, 

2. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti, 
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3. Stipendije prema socijalnom kriteriju. 

Broj stipendija iz 1. kategorije iznosi 20%, iz 2. kategorije iznosi 40% i iz 3. kategorije iznosi 40% 

od ukupnog broja stipendija iz članka 2., zaokruženo na cijele brojeve. 

Učenici i studenti se mogu prijaviti na natječaj za dodjelu stipendija Općine Kloštar Ivanić u više 

kategorija, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju. Stipendije se dodjeljuju prema 

redoslijedu iz stavka 1. ovog članka. 

                                                                Članak 4. 

Ako se od predviđenog broja stipendija za dodjelu u određenoj kategoriji, javi manji broj kandidata 

koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija, nedodijeljene stipendije se pribrajaju prvoj sljedećoj 

kategoriji i time povećavaju broj stipendija za dodjelu u toj kategoriji. 

                                                               Članak 5. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija u kategoriji stipendija s liste poticanih struka i 

zanimanja i kategoriji stipendija prema socijalnom kriteriju imaju učenici svih razreda srednje škole 

i studenti svih godina studija, bez ponavljanja godine, državljani Republike Hrvatske, s 

prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija u kategoriji stipendija prema kriteriju 

izvrsnosti imaju učenici drugog i narednih razreda srednje škole i studenti druge i narednih godina 

studija, bez ponavljanja godine, državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine 

Kloštar Ivanić. 

 

ll. UVJETI STIPENDIRANJA I POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 

                                                            Članak 6. 

Stipendije se dodjeljuju za svaku školsku/akademsku godinu temeljem natječaja koji se objavljuje  

na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić, na internetskoj stranici Općine Kloštar Ivanić, te se 

oglašava na lokalnom radiju. 

Stipendije se dodjeljuju za 10 (deset) mjeseci školske/akademske godine, a isplaćuje se početkom 

kalendarskog mjeseca za protekli mjesec. 

                                                          Članak 7. 

Natječaj za dodjelu stipendija sadrži: 

- naziv tijela koje raspisuje natječaj, 

- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija sukladno ovom Pravilniku, 
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- visinu stipendija i broj stipendija prema kategorijama, 

- popis dokumentacije koja se prilaže prijavi na natječaj, 

- rok za podnošenje prijava i ostale podatke značajne za provođenje natječajnog postupka. 

Odluku o popisu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti iz ovog 

Pravilnika, a u svrhu provođenja natječaja za dodjelu stipendija, donosi Općinski načelnik na 

prijedlog Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija. 

Učenici i studenti koji su koristili stipendiju u protekloj školskoj/akademskoj godini, uz prijavu na 

natječaj dužni su priložiti i dokaz o uspješno završenom razredu, odnosno upisanoj sljedećoj 

akademskoj godini. 

                                                                  Članak 8. 

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik. 

Postupak provedbe natječaja obavlja Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija kao radno 

tijelo Općinskog vijeća. 

Odbor je za svoj rad odgovoran Općinskom vijeću. 

Odbor radi na sjednicama koje se mogu održati ako im prisustvuje većina od ukupnog broja 

članova. 

Odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova. 

Odbor vodi i saziva predsjednik. 

                                                                 Članak 9. 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Odbor za odgoj i 

obrazovanje i dodjelu stipendija otvara pravovremeno pristigle prijave, rangira ih prema kriterijima 

iz ovog Pravilnika, te utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija.  

Nepravovremene prijave Odbor neće otvarati niti razmatrati, već će biti vraćene pošiljatelju. 

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskim stranicama Općine 

Kloštar Ivanić,  te oglasnoj ploči Općine. 

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni 

prigovor na listu Odboru za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija. 

Odbor razmatra prigovor i odluka o prigovoru je konačna. Odbor može zatražiti pojašnjenje i/ili 

dokumentaciju od kandidata, te odrediti kraći rok za očitovanje prije donošenja odluke. 
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Nakon isteka rokova Odbor utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje 

Općinskom vijeću. 

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna. 

 

III. STIPENDIJE S LISTE POTICANIH STRUKA I ZANIMANJA  

                                                                 Članak 10. 

Stipendije prema kriteriju poticanih struka i zanimanja dodjeljuju se učenicima i studentima koji su 

se odlučili za neko od s Liste poticanih struka i zanimanja. Lista poticanih struka i zanimanja 

utvrđuje se odlukom Općinskog načelnika temeljem relevantnih podataka. 

 

                                                                Članak 11. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim 

uvjetima: 

UČENICI   

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić 

- da su redoviti učenici prvog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine 

- da su završili prethodnu godinu školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00. 

- da se zanimanje ili struka učenika nalazi na Listi poticanih struka i zanimanja.                                                                                  

STUDENTI 

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić 

- da su redoviti studenti prve i narednih godina studija bez ponavljanja godine 

- da nisu apsolventi 

- da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00.  

- da se zanimanje ili struka studenta nalazi na Listi poticanih struka i zanimanja.                                       

                                                                               

                                                                   Članak 12. 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema Listi poticanih struka i zanimanja 

je uspjeh u školovanju koji se izražava bodovima. 
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                                                                   Članak 13. 

Uspjeh u školovanju boduje se na sljedeći način: 

UČENICI 

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista, na točnost od dvije decimale. 

STUDENTI 

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista, na točnost od dvije decimale. 

IV. STIPENDIJE PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI 

                                                                 Članak 14. 

Stipendije prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju se kao nagrada na temelju dosadašnjih uspjeha i 

natprosječnih rezultata u obrazovanju, a time Općina Kloštar Ivanić želi poticati najbolje i 

najuspješnije učenike srednjih škola i studente te ih potaknuti na daljnji razvoj i unapređenje svojih 

vještina za dobrobit Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                Članak 15. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim 

uvjetima: 

UČENICI 

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić 

- da su redoviti učenici drugog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine 

- da su završili prethodnu godinu školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,50. 

 STUDENTI 

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić 

- da su redoviti studenti druge i narednih godina studija bez ponavljanja godine 

- da nisu apsolventi 

- da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00 uz 

  minimalno 54 ECTS stečenih bodova.  
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                                                               Članak 16. 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su: 

- uspjeh u školovanju 

- kriterij izvrsnosti 

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka izražavaju se bodovima koji se zbrajaju.  

                                                              Članak 17. 

Uspjeh u školovanju boduje se na sljedeći način: 

UČENICI 

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista koji se množi faktorom 4 (četiri) na 

točnost od dvije decimale. 

 

STUDENTI 

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista koji se množi faktorom 4 (četiri) na 

točnost od dvije decimale. 

 

                                                            Članak 18. 

Izvrsnost kandidata boduje se na sljedeći način: 

UČENICI 

   -  sudjelovanje na državnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade – 2 boda 

   -  sudjelovanje na međunarodnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade  – 4 boda 

   -  za osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 3 boda 

   -  za osvojeno 2. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 2 boda 

   -  za osvojeno 3. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 1 bod 

   -  za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 6 bodova 

   -  za osvojeno 2. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 5 bodova 

   -  za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 4 boda 

   -  za osvojeno 1. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 9 bodova 
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   -  za osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 8 bodova 

   -  za osvojeno 3. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 7 bodova 

Usporedno završena dva razreda – 10 bodova. 

Državna i međunarodna natjecanja/smotre koje se boduju po kriteriju izvrsnosti trebaju biti priznata 

od strane ministarstva zaduženog za znanost, obrazovanje  i/ili  sport u Republici Hrvatskoj. 

Pravo na bodovanje za natjecanja/smotre imaju i sportaši kategorizirani od strane Hrvatskog 

olimpijskog odbora. 

 

STUDENTI 

-  rektorova ili dekanova nagrada – 5 bodova. 

-  paralelno pohađanje 2 fakulteta – 10 bodova. 

-  sudjelovanje na državnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade  – 2 boda 

   -  sudjelovanje na međunarodnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade – 4 boda 

   -  za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 6 bodova 

   -  za osvojeno 2. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 5 bodova 

   -  za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 4 boda 

   -  za osvojeno 1. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 9 bodova 

   -  za osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 8 bodova 

   -  za osvojeno 3. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 7 bodova          

Državna i međunarodna natjecanja/smotre koje se boduju po kriteriju izvrsnosti trebaju biti priznata 

od strane ministarstva zaduženog za znanost, obrazovanje  i/ili  sport u Republici Hrvatskoj. 

Pravo na bodovanje za natjecanja/smotre imaju i sportaši kategorizirani od strane Hrvatskog 

olimpijskog odbora. 

V. STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU 

                                                                 Članak 19. 

Općina Kloštar Ivanić dodjeljuje stipendije prema socijalnom kriteriju kao pomoć mladim ljudima 

slabijeg imovinskog statusa, u želji da što većem broju mladih, željnih nastavka svog obrazovanja, 

pomogne pri stvaranju boljih uvjeta za život, a samim tim i doprinese rastu i razvoju zajednice. 
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                                                                 Članak 20. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim 

uvjetima: 

UČENICI 

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić 

- da su redoviti učenici prvog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine 

- da su završili prethodnu školsku godinu odnosno osmi razred s najmanjom prosječnom ocjenom 

  od 4,00 odnosno prvi i naredni razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50. 

 

 STUDENTI 

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić 

- da su redoviti studenti prve i narednih godina studija bez ponavljanja godine 

- da nisu apsolventi 

- da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu odnosno četvrti razred srednje škole s  

  najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50 odnosno prvu i narednu godinu studija s najmanjom 

  prosječnom ocjenom od 3,00 uz  minimalno 36 ECTS stečenih bodova.  

 

                                                               Članak 21. 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju je socijalni 

status kandidata. 

                                                              Članak 22. 

Socijalni status kandidata boduje se na sljedeći način:                    

UČENICI 

a)     -  ako je učenik bez oba roditelja – 35 bodova, 

        -  ako je učenik, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik pomoći za  

            uzdržavanje – 22 boda, 

        -  ako su oba roditelja nezaposlena i vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

            –  40 bodova, 

        -  učenik sa braćom, te se brat ili sestra školuju izvan mjesta stanovanja – 18 bodova ili 

        -  učenik sa braćom, te brat ili sestra pohađaju vrtić ili se školuju unutar mjesta stanovanja – 9 
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           bodova, 

b)    - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 0,00 – 750,00 kn – 50 bodova, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 751,00 – 900,00 kn – 47 bodova, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 901,00 – 1.050,00 kn – 44 boda, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.051,00 – 1.200,00 kn – 40 bodova, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.201,00 – 1.350,00 kn – 37 bodova, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.351,00 – 1.500,00 kn – 34 boda, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.501,00 – 1.650,00 kn – 30 bodova, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.651,00 – 1.800,00 kn – 27 bodova, 

       -ako je  ukupni dohodak po članu kućanstva 1.801,00 – 1.950,00 kn – 24 boda, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.951,00 – 2.100,00 kn – 20 bodova, 

       - ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 2.101,00 – 2.328,20 kn – 17 bodova. 

STUDENTI 

a)   - ako je student roditelj – 30 bodova, 

      - ako je student bez oba roditelja – 35 bodova, 

      - ako je student, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik pomoći za 

        uzdržavanje – 22 boda, 

    - ako su oba roditelja nezaposlena i vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 40 

      bodova, 

   - student sa braćom, te se brat ili sestra školuju izvan mjesta stanovanja – 18 bodova ili 

   - student sa braćom, te brat ili sestra pohađaju vrtić ili se školuju unutar mjesta stanovanja – 9 

      bodova  

b) – ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 0,00 – 750,00 kn – 50 bodova, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 751,00 – 900,00 kn – 47 bodova, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 901,00 – 1.050,00 kn – 44 boda, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.051,00 – 1.200,00 kn – 40 bodova, 
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    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.201,00 – 1.350,00 kn – 37 bodova, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.351,00 – 1.500,00 kn – 34 boda, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.501,00 – 1.650,00 kn – 30 bodova, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.651,00 – 1.800,00 kn – 27 bodova, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.801,00 – 1.950,00 kn – 24 boda, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.951,00 – 2.100,00 kn – 20 bodova, 

    -  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 2.101,00 – 2.328,20 kn – 17 bodova. 

 

                                                                   Članak 23. 

Kod utvrđivanja liste kandidata za dodjelu stipendije prednost u slučaju istog broja bodova 

ostvaruje se niže navedenim redoslijedom:                                                                                                                                          

-  roditelj stipendista hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,                                                                                                                                                               

- invaliditet stipendista,                                                                                                                                                                                                 

- viša godina školovanja/studiranja,                                                                                                                                                                          

- redoslijed primitka prijave. 

 

VI. PRAVA I OBVEZE 

                                                                Članak 24. 

Stipendije iz proračuna Općine Kloštar Ivanić ne mogu primati stipendisti koji istovremeno primaju 

stipendiju iz nekog drugog izvora, već se moraju odlučiti koju će stipendiju primati, što dokazuju 

pisanom izjavom. 

Ukoliko se nakon odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić o dodjeli stipendija utvrdi da 

netko od stipendista prima i neku drugu stipendiju, stipendija Općine Kloštar Ivanić dodijelit će se 

prvom sljedećem učeniku/studentu s konačne liste kandidata za dodjelu stipendija. 

                                                                

                                                                 Članak 25. 

Stipendist koji je primao stipendiju Općine Kloštar Ivanić protivno ovom Pravilniku ili se 

naknadnom provjerom utvrdi da je stipendiju dobio temeljem neistinite fabricirane ili krivotvorene 

dokumentacije dužan je vratiti primljenu stipendiju, u protivnom će se primijeniti dostavljena 

sredstva osiguranja. 
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                                                                Članak 26. 

Stipendist je dužan dokazati da je završio školsku/akademsku godinu u kojoj je primao stipendiju u 

roku 6 (šest) mjeseci od prestanka primanja stipendije, u protivnom je dužan vratiti primljenu 

stipendiju, a mogu se primijeniti dostavljena sredstva osiguranja. 

                                                                Članak 27. 

Temeljem Odluke o dodjeli stipendije Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i stipendist, 

odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, u roku 15 dana potpisuju Ugovor o 

stipendiranju kojim  će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana. 

Ukoliko nakon Odluke o dodjeli stipendije stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog 

stipendista, odbije potpisati Ugovor o stipendiranju, stipendija Općine dodijelit će se prvom 

sljedećem učeniku ili studentu s konačne liste kandidata za dodjelu stipendija.                                                                    

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                               Članak 28. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata 

Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 21/14). 

 

                                                               Članak 29. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

KLASA: 604-02/18-01/01 

URBROJ: 238/14-01-18-1 

Kloštar Ivanić, 11.10.2018. 

 

                                               REPUBLIKA  HRVATSKA 

                                              ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                                             OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                                                   OPĆINSKO VIJEĆE  

 

                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                           

                                                                                                      Krešimir Bunjevac 


