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R E P U B L I K A   H R V A T S K A  

 

KRAPINSKO - ZAGORSKA  ŽUPANIJA 
 

O P Ć I N A   L O B O R 

O p ć i n s k o Vijeće 
Trg Svete Ane 26,  49253 Lobor 

Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090 

e-mail: opcina@lobor.hr 
 

KLASA: 604-01/13-01/01 

URBROJ: 2211/05-01-13-02 

Lobor,  21.10.2013.god. Službeni glasnik 28/13 

 

 Na temelju članka 48. stavak 1. Statuta općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije” br. 07/13) Općinsko vijeće općine Lobor na sjednici održanoj 21. listopada 2013. godine 

donijelo je 

 

P R A V I L N I K 

O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DODJELU STIPENDIJA  

UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE LOBOR 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima i 

studentima, koje se isplaćuje tijekom školovanja polaznicima srednjih škola i studentima s 

prebivalištem u Općini Lobor. 

 

Članak 2. 

 Broj i visinu stipendija za svaku školsku/akademsku godinu određuje Općinski načelnik 

posebnim zaključkom, a zavisno od osiguranih sredstava u proračunu Općine Lobor i procjeni 

potreba. 

 

Članak 3. 

 Stipendije se odobravaju za svaku školsku/akademsku godinu putem natječaja kojeg raspisuje 

načelnik Općine Lobor u skladu s kriterijima ovog Pravilnika i zaključkom. 

 Natječaj se raspisuje u roku od 15 dana od donošenja zaključka iz članka 2. ovog Pravilnika, a 

objavljuje se na oglasnoj ploči, internet stranicama Općine kao i objavom putem radio postaje. 

 

Članak 4. 

 Natječaj sadrži opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, vrijeme trajanja natječaja, naziv 

tijela kojem se zahtjevi podnose, rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja, broj i visinu 

stipendija posebno za učenike i posebno za studente i ostale potrebne podatke. 

 

Članak 5.  

 Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju svi učenici srednjih škola, te redovni studenti na 

višim i visokim sveučilištima na području Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području 

Općine Lobor, a koji ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi. 

 Apsolventi imaju pravo na stipendiju za vrijeme redovnog apsolventskog statusa do trenutka 

diplomiranja. 
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II. KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA  
 

Članak 6. 

 Povjerenstvo za natječaje, koje imenuje Općinsko vijeće, obrađuje sve primljene zahtjeve po 

natječaju. 

Po kompletnoj obradi i utvrđenim bodovima Povjerenstvo sastavlja prijedlog rang liste na 

način da podnositelj zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi broj jedan. Prijedlog rang liste daje se 

na usvajanje načelniku, koji istu objavljuje na internet stranicama i oglasnoj ploči Općine. 

 Posebno se sastavlja lista za učeničke stipendije i listu za studentske stipendije. 

 Na temelju utvrđenih lista načelnik u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva 

svim podnositeljima izdaje rješenje kojim se utvrđuje izvršeno bodovanje podnijetog zahtjeva, vrsta i 

iznos odobrene stipendije, poziv na sklapanje ugovora i obrazloženje svih razloga relevantnih za 

odlučivanje o ostvarivanju prava na stipendiju ili odbijanje zahtjeva te uputa o pravu na žalbu. 

 Na rješenje se može podnijeti žalba Općinskom vijeću Općine Lobor u roku od 8 dana po 

prijemu rješenja. 

 Odluka Općinskog vijeća je konačna. 

 

Članak 7. 

 Na raspisani natječaj zainteresirani kandidat podnosi zahtjev na propisanom obrascu kojeg 

izdaje Upravni odjel Općine. 

 Zahtjevu je potrebno priložiti: 

a) potvrdu škole-fakulteta o upisu na redovno školovanje, 

b) presliku svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja/presliku indeksa svih 

upisanih predmeta, a za studente i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena svih 

položenih ispita, 

c) izjavu o članovima obiteljskog domaćinstva, 

d) potvrdu o primanjima u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva, tj. potvrdu s 

Porezne uprave o prihodima članova kućanstva za prethodnu godinu) 

e) presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice i potvrdu o prebivalištu nadležne 

Policijske postaje 

f) ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti 

materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva prema kriterijima ovog Pravilnika 

(djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu i djeca 

invalida hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, samohrani roditelj, potvrda o 

članovima obiteljskog domaćinstva koji se istovremeno školuju i djeca s 

teškoćama u razvoju u obiteljskom domaćinstvu), 

g) izjava učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili tome 

odgovarajuću novčanu pomoć, 

h) dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na međunarodnim, državnim i 

županijskim natjecanjima 

 

Članak 8. 

 Bodovanje se vrši prema slijedećim kriterijima: 

1. socijalni status  

2. uspjeh u prethodnoj školskoj/akademskoj godini 

3. ostale otežavajuće okolnosti materijalnog položaja u obitelji 

4. natjecanja 

 

1. Socijalni status 
 

 Na osnovi podataka o sastavu obiteljskog domaćinstva i dokumentacije o svim prihodima 

obiteljskog domaćinstva izračunava se prihod po članu obiteljskog domaćinstva i isti boduje. 

 Primanja kao što su stalna novčana pomoć, doplatak za pomoć i njegu, dječji doplatak, te 

zaštitni dodatak ne ulaze u prihode obiteljskog domaćinstva. 

 Bodovanje se vrši kao iznos prihoda prema članu domaćinstva u odnosu na postotak 

prosječno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu  
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Iznos Bodovi 

do 10% 30 bodova 

do 15% 25 bodova 

do 20% 20 bodova 

do 25% 15 bodova 

do 30% 10 bodova 

do 35% 5 bodova 

Iznad 35% 0 bodova 

 

2. Uspjeh u prethodnoj školskoj/akademskoj godini 

 

a) uspjeh VIII. razreda osnovne škole 
 

Prosjek ocjena Bodovi 

  

5,00 30 bodova 

4,75 - 4,99 20 bodova 

4,50 - 4,74 10 bodova 

ispod 4,50 5 bodova 
 

 

b) uspjeh zadnjeg razreda srednje škole 
 

Prosjek ocjena Bodovi 

  

5,00 30 bodova 

4,50 - 4,99 20 bodova 

4,00 - 4,49 10 bodova 

ispod 4,00 5 bodova 
 

 

c) Uspjeh zadnje akademske god. fakulteta/više škole 
 

Prosjek ocjena Bodovi 

  

4,00 – 5,00 30 bodova 

3,50 – 3,99 20 bodova 

3,00 – 3,49 10 bodova 

ispod 3,00 5 bodova 

 

3. Ostale otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva 
 

 Bodovi 

Dijete poginulog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata i djeca bez 

oba roditelja 

 

Direktna dodjela stipendije 
  

Samohrani roditelj 20 bodova 
  

Djeca s teškoćama u razvoju u obitelji 15 bodova 
  

Ostali članovi obiteljskog domaćinstva u tijeku školovanja 10 bodova 
  

Dijete hrvatskog branitelja 10 bodova 
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4. Natjecanja 

 

 Svjetsko/europsko 

natjecanje 

državno natjecanje županijsko natjecanje 

1. mjesto 30 bodova 20 bodova 15 bodova 

2. mjesto 25 bodova 15 bodova  10 bodova 

3. mjesto 20 bodova 10 bodova   5 bodova 

sudjelovanje 10 bodova   0 bodova   0 bodova 

  

Ukoliko je učenik/student sudjelovao na većem broju službenih natjecanja (npr. županijsko, 

državno, svjetsko/europsko), u svrhu dobivanja stipendije uzima se u obzir najviši postignuti uspjeh 

po svim osnovama. 

 Podnositelj zahtjeva po ovoj osnovi ostvaruje pravo na bodove za uspjeh koji je ostvaren u 

prethodnoj godini školovanja. 
  

Članak 9. 

 Da bi učenik/student stekao pravo na stipendiju mora steći ukupno najmanje 20 bodova. 

 

Članak 10.  

 Ukoliko u postupku natječaja iz jednog domaćinstva sudjeluje dvoje ili više 

učenika/studenata, pravo na stipendiju ostvaruje samo jedan učenik/student iz istog domaćinstva koji 

je na višem stupnju školovanja i ispunjava uvjete za dobivanje stipendije. 

Ukoliko u postupku natječaja sudjeluje učenik/stipendist domaćinstva iz kojeg Općina Lobor 

stipendira učenika/studenta iz prethodnih godina, podnositelj zahtjeva ne može ostvariti pravo na 

stipendiju dok stipendist iz tog domaćinstva ne završi školovanje. 

 

Članak 11. 

 Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednaki broj bodova, prednost ima dijete 

poginulog hrvatskog branitelja i dijete 100 %-tnog invalida domovinskog rata, dijete koje je ostvarilo 

veći uspjeh na natjecanjima, a iza toga podnositelj zahtjeva slabijeg materijalnog položaja. 
 

 

III. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE 

 

Članak 12. 

 Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su prema odredbama ovog Pravilnika stekli pravo na 

stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju. 

 Ugovorom se uređuju prava i obveze, naročito vrijeme i uvjet važenja, dinamika isplate 

stipendija, gubitak prava na daljnju stipendiju, obveze vraćanja primljene stipendije i sl. 

 Ugovor potpisuju učenik/student i roditelj-staratelj učenika/studenta. 

 

Članak 13. 

 Učenik/student koji je ostvario pravo na stipendiju zadržava to pravo do završetka školske 

godine za koju mu je stipendija odobrena. 

 Odobrena stipendija isplaćuje se za vrijeme trajanja školske godine (od 9.-07.mjeseca). 

 Nakon završetka školske/akademske godine svi učenici i studenti korisnici stipendije dužni su 

u Općinu Lobor dostaviti potvrdu o završenom razredu/godini školovanja. 

 Studenti apsolventi dužni su dostaviti potvrdu fakulteta o trajanju apsolventskog roka 

odnosno potvrdu da su diplomirali. 

 Ukoliko u školskoj godini dođe do bilo kakvih promjena (prekid školovanja) učenici/studenti 

odnosno roditelj/staratelj učenika/studenta dužan je u roku od 15 dana po nastupu promjene 

obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor. 

 

Članak 14. 

 Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije: 
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- ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena  

- ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, te ne upiše višu godinu školovanja 

- ako ne diplomira u roku apsolventskog statusa 

Korisnik stipendije ukoliko ponavlja razred/godinu dužan je vratiti stipendiju u dvostrukom roku 

od vremena za koje je primao stipendiju. 
 

Članak 15. 

 Korisnik stipendije ne gubi pravo na stipendiju ako ponavlja razred ili godinu zbog bolesti 

koja je bila takvog karaktera da je isključivala pohađanje škole/fakulteta, zbog poziva na vojnu 

obvezu te ostalih izvanrednih okolnosti što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom. 

 Načelnik Općine Lobor odlučuje o opravdanosti razloga. 

 Obveza je korisnika stipendije odnosno njegovog roditelja/staratelja da o eventualnom 

prekidu školovanja odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, pismeno obavijesti Jedinstveni upravni 

odjel Općine Lobor uz obvezatan prilog dokumentacije kojom se potkrepljuju navodi. 

  

Članak 16. 

 Stipendije su u pravilu bespovratne osim u slučaju: 

- ako učenik/student samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena 

- ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, a uspjeh/upis nije opravdao prema članku 15. 

stavak 1. ovog Pravilnika. 

Nastanak obveze vraćanja, iznos i rok podmirenja obveze utvrđuju se korisniku posebnim 

rješenjem Upravnog odjela Općine Lobor. 

 Kao osnova provedbe prisilne naplate obveze vraćanja stipendije, ukoliko to ne učini korisnik 

stipendije, roditelj/staratelj u sklopu ugovora potpisuje klauzulu da prihvaća obvezu vraćanja 

primljenih stipendija u skladu s odredbama iz ovog Pravilnika iz raspoloživih prihoda domaćinstva. 

 

Članak 17. 

 Na sva rješenja Upravnog odjela Općine Lobor podnositelj zahtjeva i korisnik stipendije ima 

pravo žalbe Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana primitka rješenja. 
 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

 Upravni odjel Općine Lobor za svakog učenika/studenta korisnika stipendije vodi poseban 

dosje. 
 

Članak 19. 

 Donošenjem ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu 

stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske 

županije” broj 26/10). Izmjene i dopune ovog Pravilnika vršit će se na način i po postupku 

predviđenom za njegovo donošenje. 
 

Članak 20. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA LOBOR 

Mikac Mladen 

 
Dna: 

1. Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 

2. Nadzor zakonitosti 

3. Uz zapisnik, ovdje 

4. Arhiva, ovdje 

5. Pismohrana, ovdje 


