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Na temelju članka 16. i 32. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj 05/13 i 08/14) Općinsko vijeće Općine Vratišinec na svojoj 14. sjednici 

Općinskog vijeća Općine Vratišinec održanoj 11. ožujka 2016. g. donijelo je: 

 

 

PRAVILNIK 

O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA 

S PODRUČJA OPĆINE VRATIŠINEC 

 

 

1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim pravilnikom uređuju se opći uvjeti, način, postupak i mjerila za dodjelu 

stipendija, zaključivanja ugovora, isplata, prestanak, obveza vračanja te ostala pitanja koja se 

odnose na prava i obveze korisnika stipendija, studenata s područja Općine Vratišinec koji se 

školuju na višim i visokim školama, te visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i 

inozemstvu.  

 

Studentom u smislu ovoga Pravilnika smatra se osoba koja pohađa redoviti studij, 

utvrđen Statutom ustanove iz stavka 1. ovog članaka. 

 

Članak 2. 

 

Sredstva za isplatu osiguravaju se u proračunu Općine Vratišinec. Broj stipendija i 

njihov mjesečni iznos za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Općinsko vijeće Općine 

Vratišinec posebnom odlukom (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće). 

 

 

2. MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA 

 

Članak 3. 

 

Stipendija se dodjeljuje na vrijeme trajanja redovitog studija koje je utvrđeno Statutom 

ustanove više ili visokoškolske ustanove, isključivo dok stipendistu traje status redovitog 

studenta. Nakon završetka posljednjeg redovitog semestra studenti apsolventi ostvaruju pravo 

na stipendiju u trajanju od: 

- 3 (tri) mjeseca za studije koji traju 5 (pet) semestara 

- 6 (šest) mjeseci za studije koji traju 6 (šest) do 8 (osam) semestara 

- 9 (devet) mjeseci za studije koji traju 9 (devet) ili više semestara. 

Stipendije se dodjeljuju stipendistima za jednu akademsku godinu i to za 10 (deset) 

mjeseci u godini. 

 

Iznimno od stavka 2. ovog članka općinski načelnik može posebnom Odlukom smanjiti ili 

povećati broj mjeseci dodjele stipendija u godini. 
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Članak 4. 

 

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje općinski načelnik. Natječaj se objavljuje najmanje 

u jednom tiskanom javnom glasilu koje se prodaje na području Općine Vratišinec, web 

stranici općine i oglasnoj ploči, a sadrži: 

- opće uvjete i mjerila za dodjelu stipendija, 

- naziv tijela kojem se podnosi stipendija, 

- vrijeme trajanja natječaja, 

- popis dokumenata koje je potrebno priložiti, 

- visinu stipendija, 

- roku u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja, 

- druge potrebne podatke. 

 

Članak 5. 

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine 

Vratišinec koji ispunjavaju uvjete: 

- da su državljani Republike Hrvatske 

- imaju prebivalište na području Općine Vratišinec  

- čiji prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole, uključujući i završni 

ispit iznosi najmanje 3,00 (tri), ako su tek upisali prvu godinu 

- čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako 

upisuje više godine studija) 

 

Članak 6. 

 

Stipendije se dodjeljuju po dvije osnove: 

a) socijalno – imovinski status, 

b) uspjeh u srednjoj školi ili na studiju i rezultati na učeničkim natjecanjima za studente 

prve godine. 

Pravo na dodjelu stipendija može se ostvariti samo po jednoj osnovi iz stavka 1. ovog 

članka. 

 

Članak 7. 

 

Dokumenti koje treba dostaviti nakon objave natječaja su: 

- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom, 

- uvjerenje o redovitom upisu na višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište, s 

naznakom smjera ili studijske grupe, 

- potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su 

vidljive ocjene položenih ispita, 

- preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita (za studenta prve 

godine) 

- potvrda o prebivalištu roditelja skrbnika, 

- izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju, 

- domovnica (ne starija od 6 mjeseci) 

Za studente koji se natječu po osnovi uspjeha u srednjoj školi ili studiju potrebno je 

dostaviti dodatne dokumente: 

- potvrda o sudjelovanju na učeničkom ili međunarodnom natjecanju (za studente prve 

godine) 
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Za studente koje se natječu po osnovi socijalno – imovinskog statusa, potrebno je dostaviti 

sljedeće dokumente: 

- izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, 

- potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 (šest) mjeseci prije raspisivanja 

natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu, 

- potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih 

ostvaruju), 

- preslika rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja 

natječaja, po bilo kojem osnovu, 

- uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana domaćinstva, 

- potvrda o mirovini sa zaštitnim dodatkom (ukoliko je prima netko od članova 

zajedničkog domaćinstva), 

- potvrda o nekretninama u vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva 

- potvrda zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva 

nezaposlen), 

- izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za 

djecu samohranih majki i očeva. 

 

Članak 8. 

 

Stipendija se po osnovi uspjeha u srednjoj školi ili na studiju dodjeljuje studentima koji 

ostvare najveći broj bodova, u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima prema 

slijedećim mjerilima: 

1. Ocjene 

a) uspjeh u srednjoj školi (u završnom razredu) 

                     Uspjeh         Bodovi 

                  4,0 – 4,09           10 

                  4,1 – 4,19           12 

                  4,2 – 4,29           14 

                  4,3 – 4,39           16 

                  4,4 – 4,49           18 

                  4,5 – 4,59           20 

                  4,6 – 4,69           22 

                  4,7 – 4,79           24 

                  4,8 – 4,89           26 

                  4,9 – 4,95           28 

                  4,96 – 5,00         30 

 

b) uspjeh na studiju 

   Uspjeh            Bodovi 

                  2,5 – 2,59             10 

2,6 – 2,69             12 

2,7 – 2,79             14 

2,8 – 2,89             16 

2,9 – 2,99             18 

3,0 – 3,09             20 

3,1 – 3,19             22 

3,2 – 3,29             24 

3,3 – 3,39             26 

3,4 – 3,49             28 
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3,5 – 3,59             30 

3,6 – 3,69             32 

3,7 – 3,79             34 

3,8 – 3,89             36 

                  4,0 – 4,29             38 

                  4,3 – 5,00             40 

     

 2. sudjelovanje na državnom natjecanju koje organizira Ministarstvo obrazovanja i sporta i 

Ministarstvo kulture 5 (pet) bodova 

 3. deficitarna zanimanja 5 (pet) do 15 (petnaest) bodova 

Deficitarna zanimanja su zanimanja za kojima postoji potreba na području Općine 

Vratišinec, a utvrđuju se odlukom općinskog vijeća prema prijedlogu Socijalnog vijeća. 

 

Članak 9. 

 

Daroviti studenti pravo na stipendiju ostvaruju izravno. 

Darovitim studentom smatra se polaznik prve godine studija koji kao pojedinac ili član 

skupine na državnom natjecanju tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva 

tri mjesta ili sudjelovao na međunarodnom natjecanju i osvojio jedno od prvih deset mjesta iz 

područja značajnog za upisani studij. 

 

Članak 10. 

 

Stipendija se po osnovi socijalno – imovinskog statusa dodjeljuje studentima koji ostvare 

najveći broj bodova, u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima prema slijedećim 

kriterijima: 

1. prihodi po članu domaćinstva 

 Iznos u kunama        Bodovi 

   do 1664                       20 

 1664 – 1812                  18 

 1813 – 1961                  16 

 1962 – 2110                  14 

 2111 – 2259                   12 

 2260 – 2408                   10 

 2409 – 2557                    8 

 2558 – 2706                    6 

 2707 – 2855                    4 

 2856 – 3004                    2 

 3004 i više                       0 

      2. djeca bez oba roditelja poginulih i nestalih branitelja – 30 bodova 

      3. djeca samohranih majki i očeva – 15 bodova 

      4. za člana obitelji koji redovito studira – 5 bodova 

      5. za korisnika stalne novčane pomoći centra za socijalnu skrb Čakovec – 10 bodova 

      6. za korisnike mirovine sa zaštitnim dodatkom ili najniže mirovine – 10 bodova 

      7. za jednog nezaposlenog roditelja (prijavljenog na Zavodu za zapošljavanje Čakovec) –  

          10 bodova 

      8. za oba nezaposlena roditelja (prijavljena na Zavodu za zapošljavanje) - 25 bodova. 
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Članak 11. 

 

Stipendiju s osnova socijalno – imovinskog statusa ostvaruje student koji ima 

najmanje 10 (deset) bodova po kriterijima utvrđenim u prethodnom članku. 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat s boljim 

prosjekom ocjena. 

 

Članak 12. 

 

Bodovanje prispjelih prijava po natječaju i utvrđivanje prava na nastavak stipendiranja 

u narednoj godini obavlja Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata. 

 

Članak 13. 

 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinsko vijeće Općine Vratišinec na prijedlog 

Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata i Socijalnog vijeća. 

Sudionici natječaja se o odluci Općinskog vijeća izvještavaju pismenim putem. 

Sudionici natječaja kojima nije dodijeljena stipendija imaju pravo prigovora na 

odluku. Prigovor se dostavlja Općinskom vijeću u roku od 8 (osam) dana po primitku 

obavijesti o dodjeli stipendije. 

 

Članak 14. 

 

Nakon konačnosti odluke općinskog vijeća o dodjeli stipendija, općinski načelnik i 

korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju koji sadrži: 

- naznaku ugovornih strana, 

- visinu odobrene stipendije, 

- fakultet, odnosno viša ili visoka škola koju student pohađa, 

- vrijeme i uvjete korištenja stipendije, 

- uvjete koji određuju uvjete vraćanja stipendije, odnosno oslobađanje od obveze 

vraćanja stipendije, 

- dinamiku isplate stipendije, 

- odredbu o mogućnosti povećanja ili smanjenja iznosa stipendije tijekom njezina 

korištenja, ovisno o mogućnostima Proračuna Općine Vratišinec, bez suglasnosti 

korisnika, 

- ostala prava i obveze ugovorenih strana. 

 

 

3. UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE 

 

Članak 15. 

 

Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak isplata stipendije ukoliko do 31. 

listopada dostavi uvjerenje o upisu u slijedeći semestar ili nastavnu godinu studija. 

Ukoliko student ne upiše sljedeći semestar ili nastavnu godinu, ne ostvaruje pravo na 

nastavak isplate stipendije. 
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Članak 16. 

 

Svaki stipendist ima pravo na jednu godinu mirovanja statusa stipendista Općine 

Vratišinec tijekom školovanja ukoliko mu na studiju ili druge okolnosti nisu dozvolile 

redoviti upis u narednu godinu ili semestar studija. 

Općinski načelnik može na temelju pisanog zahtjeva korisnika stipendije odobriti 

mirovanje isplate za tekuću godinu studija te produžiti rok za stjecanje diplome. 

 

 

4. GUBITAK PRAVA NA STIPENDIJU 

 

Članak 17. 

 

Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko: 

- se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih 

podataka, 

- započinje primati stipendiju iz drugih izvora, 

- svojevoljno prekine školovanje ili promjeni studij bez odobrenja nadležnog tijela 

Općine Vratišinec, 

- njegovim roditeljima ili skrbnicima prebivalište više nije na području Općine 

Vratišinec, 

- ne postupi po odredbi članka 15. ovog Pravilnika 

- ako u vrijeme dobivanja stipendije bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu 

zatvora 

 

Članak 18. 

 

Korisnik koji ne upiše narednu godinu, te koji bez opravdanog razloga ne stekne 

diplomu u roku iz članka 3. ovog Pravilnika ili izgubi pravo na stipendiju zbog razloga 

navedenih u članku 17. ovog Pravilnika, dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije 

u roku koji je jednak vremenu tijekom kojeg je primao stipendiju. 

 

 

5. VRAĆANJE STIPENDIJE I UVJETI ZA OSLOBAĐANJE OD VRAĆANJA 

STIPENDIJE 

 

Članak 19. 

 

 Korisnik stipendije dužan je javiti se općinskom načelniku u roku od mjesec dana od 

dana završetka školovanja i predati ovjerenu presliku uvjerenja (diplome) kod javnog 

bilježnika ili original uvjerenja (diplome) o završetku studija za koji je primio stipendiju 

preslikati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec. 

 

Članak 20. 

 

Ukoliko korisnik ne ispuni sve svoje obveze utvrđene ovim Pravilnikom i ugovorom o 

stipendiranju, dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije u onoliko rata kako je to 

utvrđeno ugovorom. 
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Korisnik stipendije nema obvezu vraćati stipendiju ako je ispunio uvjet iz članka 19. 

ovog Pravilnika. 

 

6. KORIŠTENJE SREDSTAVA OD POVRATA STIPENDIJA 

 

Članak 21. 

 

Sredstva od povrata stipendija uplaćuju se u Proračun Općine Vratišinec u Fond za 

stipendiranje studenata. 

 

7. STIPENDIJE PO POSEBNOM ZAHTJEVU 

 

Članak 22. 

 

Općinsko vijeće Općine Vratišinec može posebnom odlukom odobriti dodjelu 

stipendija za učenika ili studenta  po posebnom zahtjevu, ako smatra da postoji opravdanost 

za donošenje takve odluke. 

 

8. STIPENDIRANJE NA POSTDIPLOMSKOM STUDIJU 

 

Članak 23.  

 

Općinsko vijeće može na temelju posebne zamolbe odobriti stipendiranje polaznika 

postdiplomskog studija u iznimnim slučajevima, ukoliko posebnim zaključkom utvrdi da je 

takva vrsta stručnjaka od iznimne važnosti za Općinu Vratišinec. 

Zaključkom o odobrenju stipendije Općinsko vijeće utvrđuje iznos stipendije te rokove 

i način vraćanja. 

 

 

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 24. 

 

Provedba ovog Pravilnika povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Vratišinec. 

 

Članak 25. 

 

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

studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 17/08). 
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Članak 26. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“ a primjenjuje se od dana donošenja. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRATIŠINEC 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/458 

URBROJ: 2109/19-16-01 

Vratišinec, 11.03.2016. 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća

                 Općine Vratišinec  

                  Antun Bukovec, v.r. 

    

 


