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Na temelju članka 35. stavka.1. točke. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 32. stavka 1. 
podstavka 20. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" br. 3/09. i 2/11.) Općinsko vijeće 
Općine Bizovac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 8. studenoga 2017. godine donijelo je 
 

 
P R A V I L N I K 

o odobravanju stipendija učenicima i studentima 
 
  

Članak 1. 
 Ovim Pravilnikom o odobravanju stipendija učenicima i studentima (dalje u tekstu: Pravilnik), uređuju 
se uvjeti, način i postupak kao i druga pitanja u svezi odobravanja stipendija studentima. 
 

Članak 2. 
 Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici prema sljedećim uvjetima: 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da imaju prebivalište na području Općine Bizovac, 

- da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta, 

- da su redovito upisani u srednju školu, 

- da su učenici 1. razreda srednje škole od 5. do 8. razreda osnovne škole imali prosjek ocjena najmanje 
4,7  

- da su tijekom pohađanja srednje škole imali ukupan prosjek ocjena najmanje 4,50 

- da su redovito upisivali sve prethodne godine srednje škole, izuzev ako su nastupile okolnosti koje 
predstavljaju zapreku za školovanje (čl. 25 Pravilnika); 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima: 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da imaju prebivalište na području Općine Bizovac, 

- da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta, 

- da su redovito upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj, 

- da su studenti 1. godine fakulteta tijekom srednjoškolskog obrazovanja imali ukupan prosjek ocjena 
najmanje 4,50  

- da su tijekom pohađanja visokog učilišta imali ukupan prosjek ocjena najmanje 3,00 

- da su redovito upisivali sve prethodne godine na visokom učilištu, izuzev ako su nastupile okolnosti koje 
predstavljaju zapreku  za  školovanje (čl. 25 Pravilnika); 

 
Članak 3. 

 Stipendija se odobrava bez obveze vraćanja, a vraća se samo u određenim slučajevima, kada je to 
utvrđeno ovim Pravilnikom. 
 

Članak 4. 
 Stipendija učenicima i  studentima za izobrazbu osigurat će se u Proračunu Općine Bizovac. 
 

Članak 5. 
 Broj učenika i studenata koji će dobiti stipendiju u određenoj godini, kao i visinu stipendija određuje 
općinski načelnik Općine Bizovac sukladno financijskim mogućnostima u toj godini, a po prijedlogu 
povjerenstva za dodjelu stipendija. 
 

Članak 6. 
U jednoj obitelji samo jedan član može biti korisnik općinske učeničke ili studentske stipendije. 

 
Članak 7. 

a) Kriterij na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu srednje škole su: 
- prosjek ocjena svih predmeta od petog do osmog razreda osnovne škole, 
- sudjelovanje na natjecanjima od petog do osmog razreda osnovne škole, 
- socijalni status,      
- materijalni status.  

b) Kriterij na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 2., 3. i 4. razred srednje škole su: 

- prosjek ocjena svih predmeta tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
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- sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja 

- socijalni status      

- materijalni status   
  

Članak 8. 
a) Kriterij  na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su: 

- prosjek ocjena svih predmeta tijekom srednjoškolskog obrazovanja, 

- sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja, 

- socijalni status, 

- materijalni status. 
b) Kriterij  na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 2.,3.,4. i svaku daljnju godinu studija su: 

- prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija, 

- objava radova u stručnom časopisu, 

- socijalni status, 

- materijalni status. 
 

Članak 9. 
Kriteriji iz članka 7.a), 7.b) i 8.a) primjenjivat će se na sljedeći način: 
 
1. Prosjek ocjena svih predmeta  

Ocjena   Broj bodova 
4,50 – 4,60   30 
4,61 – 4,70   32 
4,71 – 4,75   34 
4,76 – 4,80   36 
4,81 – 4,85   38 
4,86 - 4,90   40 
4,91 – 4,95   44 
4,96 – 4,99   48 
5,00    50 

 
2. Sudjelovanje na natjecanjima: 

Županijsko natjecanje: 
Osvojeno mjesto:  Broj bodova 
1.    4 
2.    3 
3.    2 
Sudjelovanje    1 

Državno natjecanje: 
Osvojeno mjesto:  Broj bodova 
1.    5 
2.    4 
3.    3 
Sudjelovanje    2 

Međunarodno natjecanje: 
Osvojeno mjesto:  Broj bodova 
1.    6 
2.    5 
3.    4 
Sudjelovanje    3 

 
3. Socijalni status 

Status         Broj bodova 

- kandidat je iz obitelji čiji su braća/sestre učenici/studenti izvan  
mjesta prebivališta za svako dijete       2  

- kandidat živi s jednim od roditelja       6 

- kandidat je dijete hrvatskog branitelja Domovinskog rata,  
kandidat je dijete HRVI-a, smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog  
hrvatskog branitelja Domovinskog rata      8 

- kandidat s invalidnošću preko 80 %       10 
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- kandidat je dijete bez oba roditelja       12 
  
4. Materijalni status 

Primanje po članu domaćinstva:      Broj bodova 

- do 600 kuna        20 

- 601 – 800  kuna        15 

- 801 – 1000  kuna       10  

- 1001 – 1200 kuna        5 

- 1201 – 1400 kuna        3 

- 1401 – 1600 kuna        2 

- preko 1601 kuna          1 
 

Članak 10. 
Kriteriji iz članka 8.b) primjenjivat će se na sljedeći način: 

 
1. Prosjek ocjena iz svih predmeta: 

Ocjena          Broj bodova 
3,00 – 3,25         30 
3,26 – 3,50         32 
3,51 – 3,75         34 
3,76 – 4,00         36 
4,01 – 4,25         38 
4,26 - 4,50         40 
4,51 – 4,75         44 
4,76 – 4,99         48 
5,00           50 

 
2. Objava rada u stručnom časopisu: 
  

Stručni radovi            Broj bodova 
samostalni rad          3 
suradnik          2 

 
Objava u stručnom časopisu: 
objavljenih radova:        Broj bodova 
jedan rad          3 
dva rada          4 
tri i više          5 

 
3. Socijalni status: 

Status         Broj bodova 

- kandidat je iz obitelji čiji su braća/sestre  
učenici/studenti izvan mjesta prebivališta za svako dijete    2  

- kandidat živi s jednim od roditelja      6 

- kandidat je dijete hrvatskog branitelja Domovinskog rata,  
kandidat je dijete HRVI-a, smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog  
branitelja Domovinskog rata                              8 

- kandidat s invalidnošću preko 80 %      10 

- kandidat je dijete bez oba roditelja      12 
 
4. Materijalni status 

Primanje po članu domaćinstva:      Broj bodova 

- do 600 kuna        20 

- 601 – 800  kuna        15 

- 801 – 1000 kuna         10  

- 1001 – 1200 kuna        5 

- 1201 – 1400 kuna        3 

- 1401 – 1600 kuna        2 

- preko 1601 kuna          1 
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Članak 11. 

 Nakon obavljenog bodovanja po pojedinim kriterijima iz članka 7., 8., 9. i 10. ovog Pravilnika, sastavlja 
se bodovna lista na koju se temeljem ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima, redom od najvećeg 
prema najmanjem upisuju pojedini kandidati i tako se dobiva lista prvenstva. 
 Ukoliko na listi iz stavka 1. ovog članka, dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost 
se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi općeg uspjeha. 
 

Članak 12. 
 Prihodima u smislu ove Odluke smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja obitelj ostvari 
po osnovu rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način. 

Za utvrđivanje prihoda poljoprivrednika i članova njegove obitelji, određuje se dodatna osnovica od 
750,00 kuna po jednom hektaru. 

U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se pomoć za uzdržavanje, novčana naknada za 
tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, doplatak za djecu, a 
iznos prihoda umanjuje se za iznos koji član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji te 
naslijeđena obiteljska mirovina kandidata.  
 

Članak 13. 
 Postupak i sve poslove u svezi dodjele stipendija obavlja povjerenstvo za dodjelu stipendija. 
 Povjerenstvo imenuje općinsko vijeće Općine Bizovac, a čine ga predsjednik i četiri člana. 
 

Članak 14. 
 Temeljem odredbi članka 5. ovog Pravilnika, povjerenstvo raspisuje natječaj za dodjelu stipendija. 
 Natječaj za dodjelu stipendija bit će objavljen na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Općine 
Bizovac. 
 

Članak 15. 
 Natječaj za dodjelu stipendija sadrži: 

- naziv tijela koje raspisuje natječaj 

- broj i visinu stipendija koje se dodjeljuju, 

- rok u kojem se podnose prijave na natječaj i dokumentaciju koju treba priložiti uz prijavu, 

- rok u kojem će kandidati biti obavješteni i na koji način, 

- kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir između prijavljenih kandidata, 

- ostale odrednice, ukoliko tako odredi povjerenstvo ili općinski načelnik Općine Bizovac. 
 

Članak 16. 
 Kandidati za dodjelu stipendija trebaju priložiti sljedeće isprave: 

1. presliku važeće osobne iskaznice 
2. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici 
3. izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da kandidat ne prima niti jednu drugu vrstu potpore 

koja se dodjeljuje učenicima / studentima u Republici Hrvatskoj 
4. potvrdu o upisu u srednju školu odnosno na visoko učilište u Republici Hrvatskoj, 
5. potvrdu škole o prosjeku ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole za učenike 1. razreda srednje škole 

i potvrdu škole u prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine studija 
6. potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za učenike 2. i ostalih razreda 

srednje škole), 
7. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena tijekom svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija), 
8. dokaz o uspjehu na natjecanjima i o objavi stručnih radova 
9. potvrde kojima se dokazuje socijalno stanje:  

- potvrda o pohađanju škole/fakulteta braće ili sestara izvan mjesta prebivališta 

- preslika rješenja o postotku invalidnosti kandidata,  

- preslika Presude suda  o razvodu braka roditelja,  

- preslika Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja,  

- potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata, preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida 
iz Domovinskog rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata, potvrda o statusu djeteta smrtno 
stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured 
državne uprave. 

10. potvrde kojima se dokazuje materijalno stanje: 
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- potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za 
prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva, ako nisu u radnom odnosu,  

- potvrda poslodavca o zadnjih šest isplaćenih dohodaka za članove obitelji koji su u radnom 
odnosu 

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 
posljednjem mjesecu ili odrezak od posljednje isplaćene mirovine,  

- za nezaposlene osobe koje ne dobivaju naknadu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

- za nezaposlene osobe koji dobivaju naknadu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o 
isplaćenim naknadama u posljednjih 6 mjeseci. 

 
Članak 17. 

 Odluku o visini stipendija donosi općinski načelnik Općine Bizovac ovisno o financijskim 
mogućnostima. 

 
Članak 18. 

 Nakon isteka roka za podnošenje prijava, pristupa se razmatranju pristiglih prijava i tražene 
dokumentacije. 
 Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom. 
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 

Članak 19. 
 Po završenom bodovanju sastavlja se prijedlog liste kandidata koja se objavljuje na oglasnoj ploči i 
službenoj web stranici Općine Bizovac najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva. 
 U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, nezadovoljni kandidat može podnijeti u pisanom obliku 
prigovor na listu općinskom načelniku. 
 Općinski načelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka 
roka za podnošenje prigovora. 
 Odluka općinskog načelnika po podnesenom prigovoru je konačna. 
 

Članak 20. 
 S učenicima i studentima koji su utvrđeni kao korisnici stipendija sklopit će se ugovor o korištenju 
stipendija kojeg potpisuje općinski načelnik Općine Bizovac i učenik / student u dva istovjetna primjerka. 
 

 
Članak 21. 

 Ugovor o korištenju stipendija sadrži: 

- naziv ugovornih strana ili njihovih zastupnika, adresu i sjedište, 

- naziv i mjesto srednje škole / visokog učilišta, naziv struke, zvanja ili zanimanja za koje se učenik / 
student obrazuje, 

- visina stipendija, 

- rok na koji se stipendija odobrava, 

- način kontrole korištenja stipendija, 

- odustajanje od korištenja stipendija, 

- odrednice o raskidu ugovora, 

- način rješavanja međusobnih prava i obveza i spornih slučajeva, 

- mjesto sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana odnosno njihovih zastupnika, kao i uobičajene 
druge odrednice. 

 
Članak 22. 

 Stipendija se može isplatiti u jednakim mjesečnim obrocima, jednokratno  ili višekratno preko tekućeg 
računa, žiro računa ili štedne knjižice kod poslovne banke. 
 Stipendija se ne isplaćuje za mjesec srpanj i kolovoz. 
 

Članak 23. 
 Ugovorni iznos stipendija može se tijekom školovanja povećati i smanjivati bez sklapanja posebnog 
ugovora ovisno o kretanju cijena i troškova života te financijskim mogućnostima proračuna Općine Bizovac. 

 
Članak 24. 

 Stipendija iz članka 22. i 23. ovog Pravilnika isplaćivat će se do kraja školske / akademske godine. 
 Za vrijeme apsolventskog staža student ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije. 
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Članak 25. 

 Učenik / student je dužan završiti školovanje u ugovornom roku. 
 Ugovorni rok školovanja se može produžiti ukoliko nastupe okolnosti koje predstavljaju zapreku za 
školovanje (bolest, vojna služba, gubitak člana uže obitelji, kao i drugi opravdani razlozi). 
 O postojanju i uvažavanju okolnosti iz stavka 2. ovog članka odlučuje načelnik na prijedlog 
povjerenstva, a na zahtjev učenika / studenta uz predočenje isprava kojima se dokazuje postojanje tih 
okolnosti. 
 Za vrijeme trajanja okolnosti iz stavka 2. ovog članka, međusobna prava i obveze iz ugovora o 
korištenju stipendija miruju. 
 

Članak 26. 
 Davatelj stipendija ima pravo jednostrano raskinuti ugovor s korisnikom stipendija u sljedećim 
slučajevima: 

- ako ustanovi da je korisnik stipendije dao netočan podatak ili dokumente u postupku zaključivanja 
ugovora 

- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za krivično djelo i ako zbog izdržavanja kazne 
zatvora bude isključen iz obrazovanja duže od tri mjeseca 

- u slučaju nedostatka financijskih sredstava u proračunu Općine Bizovac. 
 

Članak 27. 
 Isplata stipendija započet će najkasnije u roku od mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora. 

 
Članak 28. 

 Sve sporne slučajeve koji mogu proisteći iz Ugovora o korištenju stipendija rješavat će Općinski sud 
u Osijeku. 

 
 
 

Članak 29. 
 Sve stručne, administrativno-tehničke i druge poslove oko objave natječaja, prikupljanja prijava, 
odabira kandidata, pripreme ugovora, isplate stipendija, praćenje uspjeha u školovanju, reguliranja i ugovorom 
predviđenih slučajeva vraćanja primljenih iznosa stipendija i sl. obavljaju jedinstveni upravni odjel Općine 
Bizovac i  povjerenstvo za dodjelu stipendija. 
 

Članak 30. 
 Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Odluka o dodjeli stipendija Općine Bizovac 
studentima i srednjoškolskim učenicima („Službeni glasnik Općine Bizovac br. 5/06., 4/09. i 2/11.). 
 

Članak 31. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA:604-02/17-01/1 
URBROJ: 2185/03-17-02 

                 Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 8. studenoga 2017. godine                            Milan Kranjčević 
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