REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinsko vijeće
Klasa: 604-01/10-01/1
Urbroj: 2186/05-01-10-1
U Turčinu, 12. listopada 2010. godine
Na temelju članka 22. Statuta Općine Gornji Kneginec (“Službeni vjesnik” Varaždinske
županije broj 9/09 i 20/09) Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na svojoj 13. sjednici,
održanoj dana 11. rujna 2010. godine, donosi
O D L U K U
O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendije Općine Gornji
Kneginec nadarenim učenicima i studentima, kao pomoć i poticaj razvoju kadrovskog
potencijala, te društvenog i gospodarskog razvoja Općine Gornji Kneginec.
Članak 2.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Općine Gornji Kneginec.
Broj i vrstu stipendija, kao i mjesečnu visinu stipendija za kalendarsku godinu određuje
Općinski načelnik svojom odlukom.
Mogu se dodijeliti dvije vrste stipendija:
- redovne stipendije za nadarene učenike i studente,
- stipednije s osnova braniteljskog statusa.
Članak 3.
Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici srednjih škola i
studenti čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Općine Gornji Kneginec
najmanje tri godine prije podnošenja molbe i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
1. Učenici:
- da su redovni učenici prvog razreda srednje škole i nadalje, te da im je za prvi
razred prosjek ocjena osnovne škole (osmi razred) najmanje 4.0, a za učenike
narednih
godina prosjek ocjena prethodnih razreda srednje škole najmanje 3.5;
- da su državljani Republike Hrvatske.
2. Studenti:
- da su redovni studenti prve godine studija i nadalje, te da im je za prvu godinu
studija
prosjek ocjena srednjeg školovanja (četvrti razred) najmanje 4.0, a za
studente
narednih godina studija prosjek ocjena prethodnih godina studija
najmanje 3.0.
- da su državljani Republike Hrvatske.
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Članak 4.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom
odlukom.
Učenici i studenti koji su ostvarili pravo na koju drugu stipendiju, ne mogu biti sudionici u
natječaju.
II. POSTUPAK ZA PODJELU STIPENDIJA
Članak 5.
Stipendija se dodjeljuje za svaku školsku godinu putem natječaja.
Natječaj raspisuje Općinski načelnik.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec i putem javnih glasila
sukladno odluci Općinskog načelnika.
Članak 6.
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,
- visinu iznosa i broj stipendija posebno za učenike i studente.
III. KRITERIJI ZA PODJELU STIPEDNIJA
III.1. REDOVNE STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE
Članak 7.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije za nadarene učenike i studente
su:
1. za učenike:
- uspjeh u školovanju,
- postignuti izvannastavni rezultati,
- socijalni status.
2. za studente:
- uspjeh u studiju,
- znanstveni i stručni rad tijekom studija,
- socijalni status.
Članak 8.
Uspjeh u školovanju, odnosno studiju kandidata, utvrđuje se prosječnom ocjenom svih
završenih razreda srednje škole za učenike, odnosno završenih godina studija za studente.
Prosječna ocjena boduje se dvostrukim brojem bodova koji odgovaraju prosjeku ocjena,
zaokruženim na jednu decimalu.
Članak 9.
Izvannastavni rezultati učenika vezani uz njegovo školovanje, a postignuti u prethodnoj
školskoj godini, boduju se na slijedeći način:
a) rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji
1 bod
b) rad objavljen u inozemnoj stručnoj publikaciji
2 boda
c) sudjelovanje na državnom natjecanju
2 boda
d) nagrada na županijskom natjecanju za osvojena prva tri mjesta
2 boda
e) nagrada na državnom natjecanju za osvojena prva tri mjesta
3 boda
f) nagrada na međunarodnom natjecanju
5 boda.
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Članak 10.
Znanstveni i stručni rad, te izvannastavni rezultati studenta vezani uz njegov studij, a
postignuti u prethodnoj školskoj godini, boduju se na slijedeći način:
a) znanstveni ili stručni rad objavljen u domaćoj znanstvenoj publikaciji
2 boda
b) znanstveni ili stručni rad objavljen u inozemnoj znanstvenoj publikaciji 4 boda
c) sudjelovanje u znanstvenim i stručnim istraživanjima i projektima
2 boda
d) sudjelovanje na državnom natjecanju
2 boda
e) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju
3 boda
f) nagrada na državnom natjecanju za osvojena prva tri mjesta
3 boda
g) nagrada na međunarodnom natjecanju za osvojena prva tri mjesta
6 bodova.
Članak 11.
Socijalni status učenika ili studenta se mjeri prosjekom ukupnog prihoda po članu
domaćinstva u posljednja 3 mjeseca.
Socijalni status učenika ili studenata boduje se na slijedeći način:
- prosjek ukupnog prihoda po članu domaćinstva do 500,00 kn
4 boda
"
iznad 500,00 do 1.000,00 kn
3 boda
"
iznad 1.000,00 do 1.500,00 kn
2 boda
"
iznad 1.500,00 do 3.000,00 kn
1 bod.
Učenici i studenti čiji prosjek ukupnog prihoda po članu domaćinstva prelazi 3.000,00 kuna
ne mogu ostvariti stipendiju po ovoj odluci.
III.2. KRITERIJI ZA PODJELU STIPENDIJA S OSNOVA BRANITELJSKOG STATUSA
Članak 12.
Učenicima i studentima kandidatima za stipenfije s osnova braniteljskog statusa, pri
utvrđivanju liste redoslijeda za dodjelu stipendija, uz kriterije iz članaka 8. do 11. ove
Odluke, uzimaju se u obzir i sljedeći dodatni kriteriji:
- dijete poginulog branitelja
5 boda
- dijete invalida domovinskog rata
4 boda
- dijete sudionika domovinskog rata
3 bod
- sudionik domovinskog rata
4 boda
- invalid domovinskog rata
6 bodova.
Članak 13.
Kandidati za dodjelu stipendije s osnova braniteljskog statusa mogu se istovremeno
natjecati I na listi za nadarene učenike I studente, ali ako ostvare pravo na stipendiju po tom
statusu, briše se s liste za dodjelu stipendije za nadarene učenike i studente.
IV. UGOVOR O KORIŠTENJU STIPENDIJE
Članak 14.
Prijedlog korisnika stipendije utvrđuje Jedinstveni upravni odjel, a o istom odlučuje Općinski
načelnik.
Članak 15.
Nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj za dodjelu stipendija, Jedinstveni
upravni odjel utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete.
Jedinstveni upravni odjel može, po potrebi, prijave kandidata razmotriti sa srednjim školama
ili fakultetima, radi davanja stručnog mišljenja o dosadašnjem radu kandidata.
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Članak 16.
Lista kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec
u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja liste, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor
Općinskom vijeću.
Općinsko vijeće je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana.
Odluka Općinskog vijeća je konačna.
Članak 17.
Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o korištenju stipendije.
Ugovor o korištenju stipendije sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih strana,
- naziv škole ili fakulteta za koje je odobrena stipendija,
- visinu i način plaćanja,
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,
- okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju isplatu,
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja uvjeta iz ugovora,
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 18.
Stipendija se učenicima dodjeljuje mjesečno i to za razdoblje od 01. rujna od 30. lipnja, a
studentima od 01. listopada do 30. lipnja.
Članak 19.
Stipendija se isplaćuje korisnicima u toku mjeseca za taj mjesec.
Učenik i student, korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu:
- ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena,
- u novoj školskoj godini ukoliko nije uspješno završio razred-godinu studija, za koje
mu je odobrena stipendija.
Članak 20.
Sve isplaćene stipendije se ne vraćaju osim u slučaju:
- ako učenik-student samovoljno prekine školovanje,
- ako učenik-student ne završi školsku godinu za koju mu je stipendija odobrena.
Rok i uvjete vraćanja stipendije i ostale obveze korisnika stipendije, utvrditi će Općinsko
vijeće.
Članak 21.
Sve poslove vezane za provođenje ove odluke obavljati će Jedinstveni upravni odjel
Općine.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku” Varaždinske županije.
Članak 23.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o stipendiranju učenika i studenata
objavljena u "Službenom vjesniku" Varaždinske županije broj 17/2002 i Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata objavljene u "Službenom vjesniku"
Varaždinske županije broj 23/03 i 26/08.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Meštrić ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinsko vijeće
Klasa: 604-01/10-01/1
Urbroj: 2186/05-01-11-2
U Turčinu, 13. rujna 2011. godine
Na temelju članka 22. Statuta Općine Gornji Kneginec (“Službeni vjesnik” Varaždinske županije broj
9/09, 20/09, 32/09 i 37/10) Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na svojoj 23. sjednici, održanoj
dana 12. rujna 2011. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA
Članak 1.
U članku 3. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:
„2. Studenti:
- da su redovni studenti prve godine studija i nadalje, te da im je za prvu godinu studija
prosjek ocjena srednjeg školovanja (četvrti razred) najmanje 4.0, za studente druge godine
studija da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i prosjek
ocjena najmanje 3.0, a za studente narednih godina da su u prethodne dvije akademske
godine ostvarili ukupno 110 ECTS bodova i prosjek ocjena najmanje 3,0.
- da su državljani Republike Hrvatske.“
Članak 2.
U članaku 8. riječi „jednu decimalu“ zamijenjuju se riječima „dvije decimale”.
Članak 3.
U članku 18. iza riječi „lipnja“ dodaje se tekst:„, ukoliko Općinski načelnik svojom odlukom ne odredi
drugačije.
Članak 4.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Sve isplaćene stipendije se ne vraćaju osim u slučaju:
- ako učenik-student samovoljno prekine školovanje,
- ako učenik ne završi školsku godinu za koju mu je stipendija odobrena,
- ako student ne završi akademsku godinu odnosno ako ne ostvari minimalno 50 ECTS
bodova u akademskoj godini za koju mu je stipendija odobrena.
Rok i uvjete vraćanja stipendije i ostale obveze korisnika stipendije, utvrditi će Općinsko vijeće.“
Članak 5.
Izmjene Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u objavljene u "Službenom vjesniku
Općine Gornji Kneginec".
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Meštrić ing.

