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R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA NIJEMCI 

Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI 
MB: 2549123 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 604-02/13-20/01 
Urbroj: 2188/06-02-10-1 
U Nijemcima, 01. prosinac  2013. godine 
 
 Općinski načelnik Općine Nijemci temeljem članka 44. i 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i temeljem članka 46. 
Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ 04/13)  
d o n o s i: 

P R A V I L N I K 

o dodjeli stipendija Općine Nijemci 

 
Članak 1. 

 Ovim se Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Nijemci (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik) uređuju uvjeti, način, postupak te druga pitanja u svezi s odobravanjem 
stipendija studentima za obrazovanje u određenom zanimanju. 

Članak 2. 
 Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Nijemci. 
 Broj stipendija i visinu mjesečne stipendije za svaku akademsku godinu 
određuje Općinski načelnik svojom Odlukom, sukladno financijskim mogućnostima. 

Članak 3. 
 Pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom i ukoliko njime nije drugačije 
propisano pravo na dodjelu stipendije mogu ostvariti redovni studenti nakon upisane 
druge godine studija pod uvjetom da su: 
 
- državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište na području 

Općine Nijemci u posljednje četiri godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu 
stipendije, 

- upisani na preddiplomski i diplomski Sveučilišni odnosno integrirani studij ili 
Akademiju i imaju status redovitog studenta, 

- koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta, 
- koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina. 

Članak 4. 
 Studenti upisani na studij u Vinkovcima, a kojima su primanja po članu 
obitelji do 300,00 kn, ostvaruju pravo na besplatnu studentsku autobusnu kartu na 
relaciji od mjesta prebivališta do Vinkovaca odnosno ostvaruju pravo na potporu 
ukoliko iz opravdanih razloga ne koriste autobusni prijevoz i ne ostvaruju pravo na 
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dodjelu stipendije. Visinu potpore za svaku školsku godinu utvrđuje Općinski 
načelnik Odlukom. 
 Ostali studenti upisani na studij u Vinkovcima ostvaruju pravo na 40% 
sufinanciranje mjesečnog iznosa studentske autobusne karte na relaciji mjesto 
prebivališta-Vinkovci odnosno ostvaruju pravo na potporu i ne ostvaruju pravo na 
dodjelu stipendije. Visinu potpore za svaku školsku godinu utvrđuje Općinski 
načelnik Odlukom. 
 Studenti koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stipendije Općine Nijemci i ne 
udovoljavaju kriterijima za dodjelu stipendije iz članka 5. Ovog Pravilnika, ostvaruju 
pravo na dodjelu potpore za studiranje. Visinu iznosa potpore za svaku školsku 
godinu utvrđuje Općinski načelnik Odlukom. 

Članak 5. 
 Osnovni uvjeti za dodjelu stipendije su: 
- uspješnost u studiranju (prosjek ocjena najmanje 3,50) za studente druge i idućih 

godina studija, 
- socijalni status kandidata (prihod po članu obitelji), 
- nadarenost. 
 

Bodovanje se vrši na slijedeći način:          
 

1. Uspjeh na studiju 
• prosjek ocjena         3,49   ne ispunjava uvjet 
• prosjek ocjena 3,50-3,70   5 bodova 
• prosjek ocjena 3,71-3,90 15 bodova 
• prosjek ocjena 3,91-4,10 25 bodova 
• prosjek ocjena 4,11-4,30 35 bodova 
• prosjek ocjena 4,31-4,50 45 bodova 
• prosjek ocjena 4,51-4,70 55 bodova 
• prosjek ocjena 4,71-5,00 65 bodova 
 
2. socijalni status 

a) prihod po članu obitelji (kn) 
• do 499,99    45 bodova 
• 500-999    35 bodova 
• 1000-14990   25 bodova 
• 1500-1999    15 bodova 
• 2000-2500     5 bodova 
• Više od 2500    0 boda 
 
b) ostali socijalni uvjeti 
- student bez oba roditelja   10 bodova 
- student dijete samohranog roditelja     5 bodova 
- obitelj s dva studenata     5 bodova 
- obitelj s tri i više studenata   10 bodova 
 

Članak 6.  
Studentu se može dodijeliti stipendija ako ne ispunjava uvjete iz članka 5. 

ovog Pravilnika u slijedećim situacijama: 
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1. Studentu koji je upisan na: 
- akademiju likovnih umjetnosti, 
- glazbenu akademiju, 
- akademiju dramskih umjetnosti, 
- studij deficitarnog zanimanja.  

 
2. Studentu koji prema Rješenju HZMO (čitaj: Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje) ima invaliditet 50% i više. 
 
Studenti iz prethodnog stavka, prikazuju se u izdvojenoj tablici. 

 
Članak 7. 

 Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, bolje rangiran je onaj 
student koji ima bolji prosjek ocjena. Ukoliko i po ovom kriteriju dva ili više 
kandidata imaju jednak broj bodova, tada je bolje rangiran onaj student koji ima manji 
iznos prihoda po članu kućanstva. 

Članak 8. 
 Na temelju prispjelih zahtjeva studenti će se rangirati prema zbroju bodova za 
uspjeh na studiju, primanjima po članu obitelji i posebnih obiteljskih situacija 
navedenih u članku 5. i po potrebi primjenom članka 7..  

 
Članak 9. 

 Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendije donosi Općinski 
načelnik.  
 Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se od mjeseca listopada do kraja 
tekuće godine na oglasnim mjestima u općini, a provodi ga Upravni odjel nadležan za 
društvene djelatnosti.  
 Rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od dana objave natječaja. 
 

Članak 10. 
 Natječaj sadrži podatke za: 
- školsku godinu za koju se raspisuje natječaj, 
- zanimanja za koja se raspisuje natječaj, 
- rokove za provedbu natječaja, 
- opće uvjete za dodjelu stipendija, 
- dokaze koje treba uz zahtjev priložiti, 
- ostale odrednice potrebne za provođenje natječaja. 
 

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se Općinskom načelniku putem nadležnog 
Upravnog odjela. 

Članak 11. 
 Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.  

 
Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće 

dokumente: 
- izvornik uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu, 
- izvornik prijepis ocjena dosadašnjih školskih godina na fakultetu, 
- preslik cjelokupnog indeksa, 
- izvornik uvjerenje o prebivalištu, 
- preslik dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), 
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- izvornik vlastoručno potpisanu izjavu studenta da nema odobren kredit ili 
stipendiju od strane drugog subjekta, 

- izvornik izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, 
- izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne 

Porezne uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i 
sebe kao podnositelja, 

- preslik Rješenja HZMO o utvrđenom stupnju invaliditeta 
- rješenja ili potvrde da : 

-kandidata uzdržava samohrani roditelj 
-kandidat iz obitelji s dva studenata     
- kandidat iz obitelji s tri i više studenata. 
 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseci u odnosu na datum 
podnošenja zahtjeva za stipendiju. 

 
Nepotpuni i nepravodobno pristigli zahtjevi neće se razmatrati. 

 
Članak 12. 

Na temelju pristiglih zahtjeva utvrđuje se lista reda prvenstva za izbor 
korisnika stipendije.  
 Na osnovu liste reda prvenstva Odluku o dodjeli stipendije donosi Općinski 
načelnik. 
 Svim podnositeljima zahtjeva dostavlja se obavijest o dodjeljivanju ili ne 
dodjeljivanju stipendije, na koju isti mogu uložiti prigovor u roku 8 dana po 
primljenoj obavijesti. 

Prigovor rješava Općinski načelnik. 
Odluka po prigovoru je konačna. 

 
Članak 13. 

 Sa studentima kojima je dodijeljena stipendija zaključuje se ugovor o dodjeli 
stipendije. 
 Ugovor o dodjeli stipendije sadrži: 
- podatke o ugovornim stranama, 
- naziv i mjesto obrazovne ustanove, 
- naziv struke, zvanja ili zanimanja za koje se obrazuje korisnik stipendije, 
- visinu stipendije i način isplate, 
- vrijeme korištenja stipendije, 
- način rješavanja međusobnih prava i obveza, 
- odredbe o prestanku davanja stipendije, mirovanju i druge odredbe važne za 

korištenje stipendije 
- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih stranaka, odnosno 

njihovih zastupnika i druge odredbe. 
 

Članak 14. 
 Ugovor o stipendiranju korisnika stipendije sklapa Općinski načelnik. 

Stipendija je bespovratna ukoliko stipendist ispunjava ugovorne obveze. 
 

Članak 15. 
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 Stipendija se dodjeljuje za jednu akademsku godinu, a isplaćuje u 10 jednakih 
mjesečnih obroka. Isplata stipendija za tekuću akademsku godinu počinje od mjeseca 
siječnja. 
 Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana diplomiranja dostaviti 
uvjerenje o diplomiranju i odjaviti stipendiju. 
 Ako korisnik stipendije nakon diplomiranja ne dostavi uvjerenje o 
diplomiranju, u gore navedenom roku, a nastavi primati mjesečne obroke stipendije, 
dužan je 60 dana po konačnom obračunu početi vračati sredstva koja su mu 
doznačena nakon diplomiranja u istom broju obroka u kojem ih je primio, a iznos 
povrata bit će uvećan za zakonom propisanu kamatu. 

 
Članak 16. 

 Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje u isplati stipendije 
ukoliko ne upiše studijsku godinu iz opravdanih razloga (duža bolest, vojna služba, 
gubitak člana uže obitelji, kao i drugi opravdani razlozi). 
 O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka na zahtjev korisnika stipendije uz 
predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva odlučuje Gradonačelnik putem Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti. 

 
Članak 17. 

 Ako korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze davatelj stipendije 
ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor. 
 Davatelj stipendije jednostrano će raskinuti ugovor o stipendiranju u 
slijedećim slučajevima: 
- ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja ne upiše redovito višu godinu studija, 

osim u opravdanim slučajevima o čemu odlučuje Općinski načelnik, 
- ako se neopravdano ispiše sa upisanog studija, 
- ako bez odobrenja Općinskog načelnika promjeni zanimanje, 
- ako student tijekom studija promjeni mjesto prebivališta, 
- ako ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u 

postupku sklapanja ugovora, 
- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za krivično djelo protiv naroda i 

države ili drugo kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora duže od 6 mjeseci. 
 
 Ako korisnik stipendije po bilo kojem od navedenih slučajeva izgubi pravo na 
dodijeljenu stipendiju, nema obvezu vraćanja stipendije, a ako se ponovno javi na 
natječaj za dodjelu stipendije Općine Nijemci, stipendija mu se ne može ponovno 
dodijeliti. 

Članak 18. 
 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o 
dodjeli stipendije Općine Nijemci od 01. 12. 2010.g.   
 Postupci koji su prema odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka 
započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će se prema odredbama toga 
Pravilnika. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave, a objaviti će se na oglasnoj ploči 
Općine Nijemci. 
 

Općinski načelnik 
Ivica Klem 

 


