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              Pročišćeni tekst Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih 
stipendija obuhvaća Odluku o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih 
stipendija («Službene novine» PGŽ broj 32/05.) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija («Službene novine 
Primorsko-goranske županije» broj 35/06, 11/07, 35/07, 42/09, 38/10, 51/12 i „Službene 
novine Općine Skrad“ broj 5/14) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.  
 
 
Skrad, 20. siječnja 2015. 
 
 
 

O D L U K A 
o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija  

(pročišćeni tekst) 
 
 

Članak 1. 
 

               Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, kriteriji za 
odabir korisnika stipendije i prestanak korištenja stipendije. 
 

Članak 2. 
 

               Na stipendiju imaju pravo redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti, koji 
do prijave na natječaj imaju najmanje tri godine prebivalište na području Općine Skrad. 
               Učenici i studenti koji su korisnici kredita ili stipendija po drugoj osnovi nemaju 
pravo na stipendiju po ovoj Odluci. 
 

Članak 3. 
 
               Visinu mjesečnog iznosa stipendije i broj učeničkih i studentskih stipendija 
utvrđuje za svaku školsku godinu Općinski načelnik Općine Skrad posebnom odlukom 
prilikom raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija. 
               Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i korisnici stipendije sklapaju s 
Općinom Skrad ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. 
               Ukoliko korisnik stipendije prekine školovanje dok prima stipendiju, dužan je 
vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u roku od 3 mjeseca nakon prekida školovanja. 
               Korisnik stipendije dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad na 
početku semestra ili obrazovnog razdoblja dostavljati dokaz da je redoviti učenik odnosno 
student. 
 

Članak 4. 
 
               Obveza vraćanja stipendije počinje mjesec dana nakon što stipendist zasnuje radni 
odnos ili najkasnije 2 godine nakon završetka redovnog školovanja. 
               Stipendija se vraća u jednakim mjesečnim, revaloriziranim iznosima, prema 
tečaju kuna/euro, na dan uplate mjesečnog iznosa stipendije. 
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               Stipendist se oslobađa vraćanja kredita ako u školskoj godini za koju prima 
stipendiju ostvari prosječnu ocjenu veću od 4,00 za učenike ili 3,00 za studente i ukoliko 
redovno završi školovanje. 
 

Članak 5. 
 
               Stipendije se dodjeljuju na osnovi sljedećih elemenata: 
 

1. Uspjeh u školovanju (zadnja završena godina, osim za učenike prvog razreda 
srednje škole, gdje se ocjenjuje prosječan uspjeh sedmog i osmog razreda osnovne 
škole i za studente prve godine fakulteta, gdje se ocjenjuje prosječan uspjeh trećeg i 
četvrtog razreda srednje škole): 

 
      Prosjek ocjena                                                                       Broj bodova 
      - od 3,00 do 3,25                                                                           15 
      - od 3,26 do 3,50                                                                           18 
      - od 3,51 do 3,75                                                                           21 
      - od 3,76 do 4,00                                                                           24 
      - od 4,01 do 4,25                                                                           27 
      - od 4,26 do 4,50                                                                           30 
      - od 4,51 do 4,75                                                                           33 
      - od 4,76 do 4,99                                                                           36 
      - od 5,00                                                                                        40 
 

                Učenici i studenti s prosjekom ocjena ispod 3,00 nemaju pravo na stipendiju. 
 

2. Materijalni položaj učenika odnosno studenta: 
 

            Boduje se prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca. 
 
            Prihod                                                                                    Broj bodova 
            - više od 3.000,00 kn                                                                     15 
            - od 2.500,01 kn do 3.000,00 kn                                                   20 
            - od 2.000,01 kn do 2.500,00 kn                                                   25 
            - od 1.500,01 kn do 2.000,00 kn                                                   30 
            - od 1.000,01 kn do 1.500,00 kn                                                   35 
            - manje od 1.000,00 kn                                                                 40 
 

3. Postignuti uspjeh na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini, relevantan za školu 
ili fakultet koji upisuje: 

 
      Uspjeh na natjecanju                                                              Broj bodova 
      - od prvog do trećeg mjesta na županijskom natjecanju                 3 
      - od prvog do šestog mjesta na državnom natjecanju                     6 
      - sudjelovanje na međunarodnom natjecanju                                 9 
        (boduje se samo jedna od mogućnosti)                                          
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4. Deficitarna zanimanja 
 
                Učenici ili studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja dobivaju dodatnih  
            15 bodova. 
                Deficitarna zanimanja utvrđuje Općinsko vijeće Općine Skrad posebnom  
            odlukom. 
 

Članak 5.a. 
 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova na temelju elemenata 
navedenih u članku 5. primjenjuje se Posebni kriterij. 

Posebni kriterij ocjenjuje se na sljedeći način: 
1. ako je kandidat dijete samohranog roditelja ili dijete bez roditelja 10 bodova 
2. ako je roditelj kandidata nezaposlen 10 bodova 
3. ako je kandidat invalid ili dijete invalida 10 bodova. 
 

Članak 5.b. 
 

Ako se dogodi da i nakon što se pribroje bodovi posebnog kriterija, dva ili više 
kandidata imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu s nižim prosječnim 
prihodom po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca. 
 

Članak 6. 
 
               Molba za dodjelu stipendije podnosi se na osnovi javnog natječaja. 
               Molbi se prilaže: 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu 
- potvrda o mjestu prebivališta 
- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet 
- dokaz o prosjeku ocjena u zadnjoj godini školovanja, osim za učenike I. razreda 

gdje se ocjenjuje prosječan uspjeh sedmog i osmog razreda osnovne škole i za 
studente I. godine fakulteta gdje se ocjenjuje prosječan uspjeh trećeg i četvrtog 
razreda srednje škole  

- potvrda o sudjelovanju na natjecanjima znanja  
- izjava o članovima zajedničkog domaćinstva 
- potvrda o prihodima članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca 
- izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik kredita ili stipendije 
- dokaze iz članka 5.a. ( preslike rješenja, potvrda HZZ-a o statusu nezaposlene 

osobe za roditelja, izjava o nezaposlenosti za roditelja).. 
 

Članak 7. 
 
               Natječaj za dodjelu stipendija, u skladu sa ovom Odlukom, raspisuje Općinski 
načelnik Općine Skrad. 
               Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči 
Općine Skrad u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva. 
               U roku od 8 dana od dana objave liste na oglasnoj ploči svaki kandidat može 
podnijeti prigovor na listu. 
               Odluku o dodjeli stipendija na temelju utvrđene liste donosi Općinsko 
poglavarstvo Općine Skrad.  
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               Na temelju odluke o dodjeli stipendija, ugovor o stipendiji u ime Općine Skrad 
sklapa i potpisuje Općinski načelnik. 
 

Članak 8. 
 
               Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vodi evidenciju o dodijeljenim 
stipendijama, isplaćuje ih i prati obveze vraćanja stipendije. 
 

Članak 9. 
 
               Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o uvjetima i kriterijima za 
dodjelu učeničkih i studentskih kredita («Službene novine» Primorsko-goranske županije 
broj 30/94.). 
 

Članak 10. 
 
            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» 
Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine, dok će se 
natječaj za dodjelu stipendija raspisati za školsku, odnosno akademsku godinu 2006./2007.   

           
 

      
 
                                                                                                              Predsjednik 
                                                                                             Povjerenstva za Statut, Poslovnik 
                                                                                                    i normativnu djelatnost  
                                                                                                    Damir Grgurić dipl.ing. 


