
Na temelju članka 33. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/09 i 

03/13), Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici održanoj dana  19. rujna  2019. godine, 

donosi 

 

PRAVILNIK 

o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu stipendija, visina stipendija, način 

dokazivanja ispunjavanja kriterija i uvjeta, postupak dodjele stipendija, obveze primatelja 

stipendija, kao i druga pitanja od značenja za dodjelu stipendija i potpora studenata koji redovito 

studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim 

sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, 

preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i sa njima 

izjednačenim studijima u inozemstvu, te učenika koji pohađaju srednje škole. 

Pojmovi koji se u ovom Pravilniku upotrebljavaju odnose se na pripadnike obaju 

spolova. 

 

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: 

- do 5 redovitih studenata 

- 1 učeniku srednje škole. 

Općinski načelnik može donijeti odluku o dodjeli i većeg broja stipendija, o čemu je 

dužan izvijestiti Općinsko vijeća. 

 

Članak 3. 

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna. 

Visina mjesečne stipendije za redovite studente iznosi 700,00 kuna. 

 

Članak 4. 

Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja programa propisanog Statutom obrazovne 

ustanove, kao i za razdoblje apsolventskog staža i to u trajanju do šest mjeseci za stjecanje VII 

stupnja stručne spreme. 

Isplata se obavlja putem žiro računa 

 

Članak 5. 

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog općeg uspjeha i drugih 

postignutih značajnih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, umjetnosti i sportu. 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 upravnom odjelu Općine Kanfanar 

najkasnije 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar i u javnom glasilu 

Općine. Molbe za dodjelu stipendija razmatra Komisija za dodjelu stipendija na temelju uvjeta 

utvrđenih ovom Odlukom.  

Redoslijedna lista se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kanfanar i na web stranici 

Općine Kanfanar, na način da privremena i konačna bodovna lista sadrže podatke o rednom 

broju, „šifri“ učenika/studenta nazivu studija, broju bodova po pojedinom kriteriju i ukupnom 

broju bodova, a sve u cilju zaštite osobnih podataka učenika/studenta. 

Na temelju izvješća Komisije te odredbi ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Kanfanar izdaje rješenja o dodjeljivanju stipendija. Na osnovi redoslijedne liste Jedinstveni 

upravni odjel pozvat će podnositelje zahtjeva na sklapanje ugovora. Po donošenju rješenja 

sklapa se Ugovor između Općine Kanfanar kao stipenditora i učenika, odnosno studenta kao 

stipendiste. Odluka Općinskog načelnika je konačna.  

Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od stipendije, 

pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na redoslijednoj listi. 

 

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. 

Zahtjevi iz članka 6. ovog Pravilnika podnose se na propisanom obrascu koji izdaje 

Jedinstveni upravni odjel, a zainteresirani učenici i studenti mogu ga podići u tijeku trajanja 

natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu, te na općinskoj web stranici. Zahtjevu treba priložiti 

slijedeću dokumentaciju: 

- potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje, 

- presliku svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja, a kod studenata i potvrdu 

referade o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita, 

- dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i 

međunarodnim natjecanjima  

- izjavu o članovima obitelji (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela), 

- službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za godišnji prihod iz prethodne 

godine  

- ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja 

obitelji (djeca bez oba roditelja, samohrani roditelji, socijalna pomoć), 

- presliku domovnice, 

- izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj 

osnovi  

- ovjeru preslike svjedodžbe, indeksa i domovnice vršit će Jedinstveni upravni odjel 

uvidom u original navedenih dokumenata. 

- potvrdu o članstvu u Udrugama i sportskim klubovima s područja Općine Kanfanar 

- potvrdu o prebivalištu 



 

Članak 9. 

Uspjeh u obrazovanju, je uspjeh postignut u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, prema 

prosjeku ocjena na dvije decimale. Opći uspjeh iz svih predmeta utvrđuje se jedinstvenom 

prosječnom ocjenom iz prethodne godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz 

svih predmeta/ispita podijeli s ukupnim brojem predmeta/ispita. Tako dobiven prosjek izražava 

se određenim brojem bodova. 

Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom 

službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja. 

Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi. 

Pohađanje druge škole (glazbene i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se potvrdom o 

upisu. 

Potvrdu o članstvu u udrugama s područja Općine Kanfanar izdaju udruge. 

Potvrdu o prebivalištu izdaje MUP. 

 

Članak 10. 

Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendijom imaju učenici i studenti, koji: 

- su državljani Republike Hrvatske 

- imaju status redovitog studenta na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na 

preddiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju ili specijalističkom 

diplomskom studiju, kao i sa njima izjednačenim studijima u inozemstvu, te učenici koji 

pohađaju srednje škole 

- imaju prebivalište na području Općine Kanfanar najmanje dvije (2) godine prije objave 

Natječaja za dodjelu stipendija, 

- da nisu istovremeno korisnici druge stipendije, odnosno da će se iste odreći, ukoliko ostvare 

pravo na dobivanje stipendije sukladno ovom Pravilniku, 

- studenti čiji je prosjek viši od 2,50, 

- učenici čiji je prosjek viši od 4,00. 

Kriteriji za dodjelu stipendija su: 

- opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, 

- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama, 

- osvojene nagrade na županijskim i državnim natjecanjima i sudjelovanje na međunarodnim, 

- pohađanje druge škole (glazbene i dr.) uz redovitu srednju školu, 

- članstvo u udrugama i sportskim klubovima s područja Općine Kanfanar 

 

Elementi bodovanja su slijedeći: 

A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja 

Prosjek ocjena bodovi 

3,00 – 3,50     30 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) Postignut uspjeh na natjecanjima u znanju tijekom prethodne školske godine  

Natjecanje  Osvojeno mjesto  bodovi 

Županijsko 1. 10 

Županijsko 2. 6 

Županijsko 3. 3 

Državno 1. 20 

Državno 2. 12 

Državno 3. 6 

Sudjelovanje na 

međunarodnom natjecanju u 

svojstvu državnog 

predstavnika 

 25 

Pravo na bodove iz ove točke stiče se samo po jednoj osnovi, povoljnijoj za podnositelja 

zamolbe. 

Nagrada sveučilišta boduje se s 15 bodova. 

Nagrada fakulteta ili druge visokoobrazovne ustanove boduje se s 10 bodova. 

C) Upisana godina studenta 

- druga godina           20 bodova 

- treća godina            30  bodova 

- četvrta godina         40 bodova 

- peta godina             50 bodova 

- šesta godina  70 bodova 

Posebne okolnosti: 

- smještaj u podstanarstvu 20 bodova 

- podnositelj zahtjeva bez oba roditelja 20 bodova 

- teška bolest člana obitelji koja uzrokuje smanjenu radnu sposobnost, samohrani roditelj 10 

bodova 

- pohađanje druge škole (glazbene i dr.) uz redovitu srednju školu 5 bodova 

- redovno školovanje člana obitelji u srednjoj školi ili na fakultetu izvan prebivališta roditelja 

po članu 10 bodova 

- članstvo u Udrugama koje se financiraju iz Proračuna Općine Kanfanar 10 bodova 

 

Članak 11. 

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 12. 

Studentu koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije, stipendija se dodjeljuje od 1. 

listopada tekuće godine do završetka obrazovanja i to za svaku godinu studija u trajanju od 1. 

listopada tekuće godine do 30. srpnja iduće godine, ukoliko svladava studij bez ponavljanja 



godine s prosjekom ocjena najmanje 2,50. Pri tome se priznaje najkraće vrijeme propisanog 

trajanja školovanja odnosno do diplomiranja, a najdulje šest mjeseci nakon završetka zadnjeg 

semestra, pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom. Tijekom kolovoza i rujna stipendija se ne 

isplaćuje. Ukoliko student pauzira, postigne uspjeh niži od propisanog ili ponavlja godinu 

automatski gubi pravo na stipendiju. 

Učeniku se stipendija isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja, a školsku godinu mora savladati 

s prosjekom ne nižim od 4,00 u najkraćem propisanom roku prema programu škole. Ukoliko 

učenik ponavlja razred ili postigne uspjeh niži od propisanog automatski gubi pravo na 

stipendiju. 

Ukoliko učenik ili student nije u mogućnosti izvršavati ugovorom o stipendiranju 

preuzete obveze, zbog nepredvidivih okolnosti u opravdanim slučajevima (teška bolest, viša 

sila), ne gubi pravo na stipendiju, ali za vrijeme trajanja tih okolnosti miruju njegova prava i 

obveze utvrđena ugovorom o stipendiranju, a o čemu je dužan dostaviti pravovremenu 

obavijest.  Odluku o mirovanju donosi općinska uprava. 

Nakon završetka školske i akademske godine svi učenici i studenti korisnici stipendija, 

dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti potvrdu o izvršenom upisu u viši 

razred/godinu školovanja, odnosno semestra i presliku svjedodžbe ili indeksa, čime će dokazati 

urednost i uspjeh u školovanju potreban za nastavak stipendiranja. 

 

Članak 13.  

Ukoliko učenik, odnosno student na temelju posebnih postignuća ostvari stipendiju u 

trajanju do godine dana od strane drugog stipenditora, općinska uprava može odlučiti da za to 

vrijeme miruju njegova prava i obveze utvrđene ugovorom o stipendiranju. 

 

Članak 14. 

Stipendija se isplaćuje korisnicima u mjesečnim obrocima i to početkom mjeseca za 

tekući mjesec. 

 

Članak 15. 

Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor o stipendiranju, odnosno ugovor o 

korištenju financijske potpore. Općinska će uprava raskinuti ugovor pod uvjetima utvrđenim 

ovom Odlukom, a osobito u sljedećim slučajevima: 

- ako korisnik sredstava prekine obrazovanje za koje su mu dodijeljena sredstva odnosno to 

obrazovanje ne završi u najkraćem redovnom roku predviđenom propisom, 

- ako korisnik stipendije zaključi ugovor s drugim stipenditorom, 

- ako korisnik sredstava potpore ova sredstva nenamjenski iskoristi, 

- ako stipendist promijeni prebivalište s područja Općine Kanfanar 

- ako na vrijeme ne donese potvrdu o prosjeku i upisu u višu godinu školovanja 

 

 

Članak 16. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o utvrđivanju kriterija za 

dodjelu stipendija (Službeni glasnik Općine Kanfanar 04/07 i 09/10). 



Učenici, odnosno studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije temeljem odredbi 

prethodnog Pravilnika nastavljaju ostvarivati pravo na stipendiju pod uvjetima utvrđenim 

ugovorom, odnosno aneksom ugovora o stipendiranju. 

 

Članak 17. 

Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su sukladno odredbama ovog Pravilnika ostvarili 

pravo na stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju, koji sadrži: 

- naziv ugovornih strana, 

- iznos visine odobrene stipendije, 

- naziv škole/fakulteta koji korisnik pohađa, 

- razdoblje za koje je stipendija odobrena, 

- ostale kriterije, obveze i prava ugovornih strana. 

Ukoliko se u tijeku korištenja stipendije povisi ili smanji prvobitno utvrđen iznos 

stipendije, ugovorom će se predvidjeti ta mogućnost bez posebnog ugovaranja. 

Ugovor u ime općine sastavlja Jedinstveni upravni odjel, a potpisuju ga učenik/student i 

njegov roditelj/staratelj u ime korisnika stipendije i načelnik općine u ime Općine. 

 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Općine 

Kanfanar”. 

 

Klasa: 021-01/19-01/51 

Ur.br.:2171/03-01-19-1 

Kanfanar, 19.09.2019. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Jelenić 


