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 Na temelju članka 17. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine 
Kanfanar 06/05), Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici održanoj dana 07. 
prosinca 2007. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o utvrñivanju kriterija za dodjelu stipendija 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrñuju se kriteriji za dodjelu stipendija, visina  stipendija, te 
ostala pitanja od značaja za  dodjelu stipendija. 
 

Članak 2. 
 

 U Proračunu Općine Kanfanar osiguravaju se sredstva za stipendije: 
a) dosadašnjim stipendistima u skladu s ugovorom o stipendiji i ovom 

Odlukom, 
b) novim stipendistima  i to:  

- 5 studenata, i 
-     1 učeniku srednje škole. 

 
Članak 3. 

 
 Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna. 
 Visina stipendije za studente iznosi 700,00 kuna. 
  

Članak 4. 
 

 Stipendija se odobrava za period trajanja programa propisanog Statutom 
obrazovne ustanove, kao i za period apsolventskog staža i to u trajanju od šest mjeseci 
za stjecanje VI i VII stupnja stručne spreme. 
 Stipendija se isplaćuje od 01. listopada  do 31. srpnja. Tijekom  kolovoza i 
rujna se ne isplaćuje. 
 Isplata se obavlja putem žiro računa. 
 
                                                              Članak 5. 

 
 Pravo na stipendiju imaju učenici i studenti s prebivalištem na području 
Općine Kanfanar, a koji su tijekom obrazovanja podstanari ili  smješteni u domove 
izvan mjesta prebivališta roditelja, ili svakodnevno putuju u mjesto školovanja. 

 
Članak 6. 

 
 Molba za stipendiju podnosi se  Jedinstvenom pravnom odjelu  Općine 
Kanfanar  15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar i u javnom 
glasilu. 
 Molbe za dodjelu stipendija razmatra Komisija za dodjelu stipendija na 
temelju uvjeta utvrñenih ovom Odlukom. 
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 Na temelju izvješća Komisije te odredbi ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel 
Općine Kanfanar izdaje rješenja o dodjeljivanju stipendija. 
 Po donošenju rješenja sklapa se Ugovor izmeñu Općine Kanfanar kao 
stipenditora i učenika, odnosno studenta kao stipendiste. 
 

Članak 7. 
 

 Na rješenje iz prethodnog članka može se uložiti žalba u roku od 8 (osam) 
dana od prijema rješenja. Žalbu rješava Općinsko vijeće Općine Kanfanar. 
 

Članak 8. 
 

 Elementi bodovanja su slijedeći: 
 
A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja 

Prosjek ocjena     bodovi 
3,00 – 3,49     40 bodova 
3,50 – 4,00                    50 bodova 
4,01 – 4,25     60 bodova 
4,26 – 4,50     70 bodova 
4,51 – 4,75      80 bodova 
4,76 – 4,90     90 bodova 
iznad  4,90                 100 bodova 

 
B) Upisana godina studenta 

- druga godina      30 bodova 
- treća godina      50 bodova 
- četvrta godina      60 bodova 
- peta godina      70 bodova 

 
C) Postignut uspjeh na natjecanjima  u znanju tijekom prethodne školske godine iz 

odabrane oblasti obrazovanja 
- osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju 10 bodova 
- sudjelovanje na državnom natjecanju        20 bodova 
- osvojeno mjesto na državnom 
natjecanju (od 1. do 10.)                             50 bodova 
- sudjelovanje na meñunarodnom 
natjecanju u svojstvu državnog predstavnika       80 bodova 

Pravo na bodove iz ove točke stiče se samo po jednoj osnovi. 
 
D) Posebne okolnosti 

- smještaj u podstanarstvu ili domu                      15 bodova 
- teška bolest člana obitelji koja uzrokuje  
smanjenu radnu sposobnost, samohrani roditelj 20 bodova 
- redovno školovanje člana obitelji u  
srednjoj školi ili na fakultetu 
izvan prebivališta roditelja – po članu       10 bodova 

 
E) Članstvo u Udrugama koje se financiraju 
      iz Proračuna Općine Kanfanar         10 bodova. 
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Članak 9. 
 
 U slučaju kada dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, 
prioritet se stiče na osnovu boljeg uspjeha u obrazovanju. Ako je  i nakon toga broj 
bodova isti, tada odlučuje prosjek ocjena iz predmeta bitnih za daljnje školovanje. 
 

Članak 10. 
 

 Za provoñenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Kanfanar. 
 

Članak 11. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  utvrñivanju 
kriterija za dodjelu stipendija (Službeni glasnik Općine Kanfanar 05/04). 
 

Članak 12. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od  objave u “Službenom glasniku 
Općine Kanfanar” i primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine. 
 
 
Klasa: 021-01/07-01/35 
Ur.br.2171/03-01-07-1 
Kanfanar, 07.12.2007. 
 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
 

Sandra Orbanić   
 


