
Na temelju članka 35. stavka.1. točke. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – 
ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20.) te članka 32. stavka 1. podstavka 18. Statuta Općine Bizovac ("Službeni 
glasnik Općine Bizovac" br. 1/21) Općinsko vijeće Općine Bizovac na . sjednici  održanoj dana .  2022. godine 
donijelo je 
 

 
P R A V I L N I K 

o stipendiranju  učenika  i studenata 
 
 

 
I.   OPĆE ODREDBE 
  

Članak 1. 
 Ovim Pravilnikom o  stipendiranju učenika i studenata (dalje u tekstu: Pravilnik), uređuju se uvjeti, 
način i postupak kao i druga pitanja u svezi odobravanja stipendija. 
             Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno te se odnose 
jednako na muški i ženski rod. 
 

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 ili veleučilište u Republici Hrvatskoj, 
- da su studenti 1. godine preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog ,diplomskog , te stručnog studija 

tijekom srednjoškolskog obrazovanja imali ukupan prosjek ocjena najmanje 4,50  
- da su tijekom pohađanja preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog, te stručnog studija  

imali ukupan prosjek ocjena najmanje 2,70 
- da su studenti druge i viših godina studija redovito upisivali sve prethodne godine na tekućem studiju, 

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. 
 Financijska sredstva za dodjelu i isplatu stipendija u smislu ovog Pravilnika osiguravaju se u Proračunu 
Općine. 
 

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. 

 
 



II. KRITERIJI ZA DODJELU 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 
- 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 preddiplomskog ili integriranog 
preddiplomskog i diplomskog studija , kratkog stručnog studija i preddiplomskog stručnog 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 1. godinu  diplomskog studija, odnosno 
specijalističkog stručnog studija  su: 
- prosjek ocjena svih predmeta tijekom preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog studija i 

preddiplomskog stručnog studija, 
- objava radova u stručnom časopisu, 
- socijalni status, 
-     materijalni status 

c) 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 tekućeg  studija, 
- objava radova u stručnom časopisu za vrijeme tekućeg studija, 
- 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: 
     
       Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, međužupanijskom, državnom ili međunarodnom 
natjecanju ili smotri koje se nalaze u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje ili vremeniku Agencije za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za pojedinačno ostvarene rezultate, dodjeljuje se sljedeći broj 
bodova: 
 
 



 
     

ŽUPANIJSKO /MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE/ SMOTRA: 

Osvojeno mjesto:  Broj bodova 
1.    4 
2.    3 
3.    2 
Sudjelovanje    1 
DRŽAVNO NATJECANJE/SMOTRA 
Osvojeno mjesto:  Broj bodova 
1.    5 
2.    4 
3.    3 
Sudjelovanje    2 
MEĐUNARODNO NATJECANJE/SMOTRA 
Osvojeno mjesto:  Broj bodova 
1.    6 
2.    5 
3.    4 
Sudjelovanje    3 

 
 
 
                Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, međužupanijskom,  državnom ili 
međunarodnom natjecanju ili smotri koje se nalazi u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje ili vremeniku 
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za ostvarene rezultate u paru,grupi ili ekipi, 
dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE/SMOTRA 

osvojeno 
mjesto 

bodova 

1. 5 
2. 3 
3. 1 

DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 
NATJECANJE/SMOTRA 

osvojeno 
mjesto 

bodova 

1. 10 
2. 5 
3. 3 

sudjelovanje 1 

 
 
               Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, međužupanijskom,  državnom ili 
međunarodnom natjecanju propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza, Hrvatskog 
akademskog sportskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora, a u njegovoj ingerenciji i Nacionalnih sportskih 
saveza iz domene sporta za ostvarene rezultate u paru,grupi ili ekipi, dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE 

osvojeno mjesto bodova 

1. 5 
2. 3 
3. 1 

DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 
NATJECANJE 

osvojeno mjesto bodova 

1. 10 



2. 5 
3. 3 

sudjelovanje 1 
        
 
            Sudjelovanje i uspjeh učenika i studenata na natjecanjima, susretima i smotrama dokazuje se 
diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnih tijela natjecanja. 
 
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 1000 kuna                      20 
                1001  –    1200  kuna                      15 
                1201  –    1400 kuna                       10  
                1401  –    1600 kuna                        5 
                1601  –    1800 kuna                        3 
                    preko   1801 kuna                          1 

 
 
 

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

 
 

1. Prosjek ocjena iz svih predmeta: 
Kriterij             Ocjena                                                                                                                Broj bodova 
                  2,70 – 2,80                                                                             20 
                  2,81 – 2,99                                                                                                                       24 
8b) i 8c)     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. Stručni radovi i objava rada u stručnom časopisu:  

Stručni radovi                                        Broj bodova 
samostalni rad                                     3 
suradnik                                     2 
Objava u stručnom časopisu:                                                                                                 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 1000 kuna                      20 
                1001  –    1200  kuna                      15 
                1201  –    1400 kuna                       10  
                1401  –    1600 kuna                        5 
                1601  –    1800 kuna                        3 
                    preko   1801 kuna                          1 

 
Članak 11. 

 Prihodima u smislu ovog Pravilnika 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 zajamčena minimalna naknada, 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.  
 
III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJE 

 
Članak 12. 

            Postupak dodjele stipendija  provodi Jedinstveni upravni odjel i Povjerenstvo za dodjelu stipendija u 
pravilu početkom nove školske/akademske godine. 
          Jedinstveni upravni odjel obvezan je u provedbi postupaka iz stavka 1. ovog članka, postupati sukladno 
odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom 
kretanju takvih podatka od 27. travnja 2016. i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 
42/2018) od 9. svibnja 2018. godine, te ostalih nacionalnih propisa kojima se regulira zaštita osobnih podataka.  
 

Članak 13. 
           Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i 
studentima (dalje: Natječaj).  
           Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik, a na temelju  Odluke o broju i visini 
mjesečnog iznosa stipendije iz članka 5. i to najkasnije do kraja rujna tekuće godine, za iduću 
školsku/akademsku godinu. 
 

Članak 14. 
             Natječaj iz članka 13. objavljuje  se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Općine, a 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 15. 
 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 ili veleučilište u Republici Hrvatskoj, 
5. potvrdu  o prosjeku ocjena : 

-     potvrdu škole o prosjeku ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole za učenike 1. razreda srednje 
      škole,  
-     potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za učenike 2. i ostalih    
      razreda srednje škole 
-     potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine 
      preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, kratkog stručnog studija i  
      preddiplomskog stručnog studija 
-     potvrdu sveučilišta o prosjeku ocjena tijekom preddiplomskog studija za studente 1. godine 
      diplomskog studija       
-     potvrdu veleučilišta o prosjeku ocjena tijekom preddiplomskog stručnog studija za studente 1.    
      godine specijalističkog stručnog studija 
-     potvrdu sveučilišta odnosno veleučilišta o prosjeku ocjena tekućeg studija za drugu i naredne    
      godine studija. 

6. dokaz o uspjehu na natjecanjima i o objavi stručnih radova tijekom tekućeg studija 
7. 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. 

8. potvrde kojima se dokazuje materijalno stanje: 
- 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 16. 

         Prijave za dodjelu stipendija rješava Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 
koje imenuje Općinsko vijeće  rješenjem na rok od (4) godine. 
        Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. 
        Povjerenstvo radi u punom sastavu. 
        O radu povjerenstva vodi se zapisnik. 

 
Članak 17. 

        Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Povjerenstvo pristupa razmatranju pristiglih prijava i njima 
priložene dokumentacije. 
             Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom. 
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
             Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave. 



 
Članak 18. 

            Nakon obavljenog bodovanja po pojedinim kriterijima iz članka 7., 8., 9. i 10. ovog Pravilnika 
Povjerenstvo sastavlja bodovnu listu prvenstva posebno za učenike, posebno za studente. 
             Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine.  
             Nezadovoljni kandidat ima parvo podnijeti pisani  prigovor na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana 
od dana objave iste,  Općinskom načelnku. 
 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 19. 

            U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova, prednost ima onaj koji ostvari 
veći broj bodova po redoslijedu utvrđenih kriterija za bodovanje  ovog Pravilnika. 

           Ukoliko učenik ili student koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije sukladno  uvjetima iz članka 2. 
ovog Pravilnika, tijekom školske/akademske godine odustane od stipendije Općine, pravo na stipendiju 
ostvaruje prvi sljedeći prijavitelj na bodovnoj listi prvenstva. 

 

IV. UGOVOR O STIPENDIRANJU 

 
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. 
            Ukoliko je korisnik maloljetan, u njegovo ime ugovor potpisuje roditelj ili skrbnik uz supotpis maloljetnog 
korisnika. 

 
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  žiro 
računa . 
 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. 
 

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 Općinski 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 korisnik stipendije ostvari pravo i koristi stipendiju ili kredit za školovanje od druge fizičke ili pravne 
             osobe , 

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

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

- ako korisnik zasnuje radni odnos ugovorom o radu tijekom školovanja ili studiranja. 
- u slučaju nedostatka financijskih sredstava u proračunu Općine Bizovac. 

             U slučaju raskida ugovora stipendija se dodjeljuje slijedećem kandidatu na listi koji je zadovoljio 
uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika. 

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. 

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
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 Pravilnik o odobravanju stipendija učenicima i 
studentima  („Službeni glasnik Općine Bizovac“ br. 4/17.). 
 

Članak 31. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu  osmog dana od dana  objave u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA:    602-01/22-01/04 
URBROJ: 2158-10-1-1-22-1 

                 Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,   .                   2022. godine                            Nikola Lacković v.r. 
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                                                                                                                                    Materijal izradio: 

Jedinstveni upravni odjel 
 

Obrazloženje 
 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Pravna osnova za donošenje Pravilnika o sitpendiranju učenika i studenata Općine Bizovac je  članak 35. 
stavak1. točka. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.  33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19 i 
144/20.) te članak 32. stavak 1. podstavak 18. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" br. 
1/21). kojima se utvrđuje nadležnost JLS za donošenje predmetnog Pravilnika. 
 
2. PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 
AKTOM 
 
Razlozi donošenja novog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Bizovac leže u 
činjenici da je postojeći Pravilnik (Pravilnik o odobravanju stipendija učenicima i studentima 4/17) potrebno 
osuvremeniti, ažurirati, uskladiti s odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka kako bi se ostvario osnovni 
cilj stipendiranja: podizanje znanja i sposobnosti građana s područja Općine, zadovoljavanje potreba za 
obrazovanjem kao i potpore i poticanja na daljnje školovanje. 
 
U pripremi ovog Pravilnika uzeti su u obzir prijedlozi Povjerenstva za dodjelu stipendija proizašli iz iskustva 
primjene postojećeg pravilnika u prethodnom razdoblju. 
Kategoriju studija bilo je potrebno terminološki uskladiti s vrstama sveučilišnih  i stručnih studija.  

Obzirom na zakonske odredbe kojima se regulira zaštita osobnih podataka, valjalo je postupak za dodjelu 
stipendije reguliran člankom 12. uskladiti s Općom uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s 
obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka iz 2016. godine i Zakona o provedbi Opće 
uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 2018. godine te ostalih nacionalnih propisa kojima 
se regulira zaštita osobnih podataka 
 
Kriterij  materijalni status, odnosno primanja po članu kućanstva bilo je potrebno prilagoditi sadašnjim uvjetima, 
te je početni iznos po članu kućanstva pomakunut na 1000 kuna za koji se dodjeljuje  20 bodova pa sve do 
1800,00 kn za koji se dodjeljuje 1 bod. 
Kriterij prosjek ocjena za studente koji upisuju 2. i daljnje godine studija pomaknut je s 3,00 na 2,7. 
 
3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
Tekst nacrta Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Bizovac u prilogu je ovog obrazloženja. 
 
4. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
 
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog akta osigurana su u proračunu Općine Bizovac na poziciji 
Stipendije učenicima i studentima.  

 
 
                                                                                                             PROČELNICA  JUO  
                                                                                                       Romana Kranjčević, dipl.iur 


