
  

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada - Visinada (Službene novine Općine 

Vižinada - Visinada broj 02-19 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada  na 

sjednici održanoj dana 28.  rujna 2020. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. 

  

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu učeničkih i studentskih 

stipendija, visina i broj stipendija, te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija. 

 

Članak 2. 

 

 Općina Vižinada-Visinada (u daljnjem tekstu: Općina) u svom proračunu osigurava 

sredstva: 

1. za stipendije dodijeljene studentima na temelju ranijih Odluka o utvrđivanju kriterija za 

dodjelu stipendija, u skladu s već zaključenim ugovorima i 

2. za nove učeničke stipendije:   1 stipendija 

3. za nove studentske stipendije: 5  stipendija. 

 

Članak 3. 

 

 Pravo na natjecanje za stipendiju iz članka 2. imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće 

uvjete: 

1. da su državljani Republike Hrvatske, čije je prebivalište, kao i prebivalište njihovih 

roditelja na području Općine, 

2. da su tijekom obrazovanja podstanari ili smješteni u učeničkim ili studentskim domovima 

izvan mjesta prebivališta roditelja, 

3. da su redovni učenici srednjih škola ili redovni studenti preddiplomskog ili diplomskog 

studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, 

4. da nisu korisnici  stipendija po drugoj osnovi. 

Izuzev točke 3. iz prethodnog stavka pravo natjecanja za stipendiju iz članka 2. imaju i 

studenti koji nisu podstanari ili ne borave u studentskim domovima izvan mjesta prebivališta, ali 

se u tom slučaju ostvaruje pravo na stipendiju umanjenu za 20%. 

 Studenti koji na kraju akademske godine, za koju ostvare pravo na stipendiju, ostvare 

iznadprosječne rezultate odnosno ostvare odličan uspjeh, uz uvjet da su uspješno završili 

akademsku godinu, odnosno upisali sljedeću godinu te studenti koji se nalaze u Top 10 posto 

fakulteta što potvrđuju potvrdom fakulteta imaju pravo na nagradu u visini od dvije mjesečne 

stipendije. 

            Studenti koji su bili korisnici općinske stipendije, a koji su izgubili pravo na stipendiju 

zbog ponavljanja (gubitka) godine, ne mogu se više natjecati za dodjelu općinske stipendije. 

 

Članak 4. 

 

Visina stipendije za učenike iznosi 300,00 kn, a za studente iznosi 500,00 kn mjesečno. 



  

Članak 5. 

 

Stipendija se odobrava za vrijeme trajanja obrazovnog programa propisanog aktima 

obrazovne ustanove koju korisnik stipendije pohađa. 

            Nakon ostvarenog prava na stipendiju, korisnik stipendije je nastavlja koristiti i u 

narednoj školskoj/akademskoj godini, pod uvjetom da je završio školsku/akademsku godinu za 

koju je primao stipendiju i redovno upisao narednu (sljedeću) godinu te je dužan  za svaku 

narednu godinu to pravo potvrditi uvjerenjem o upisu u sljedeću godinu.. 

 Ako korisnik stipendije nakon završenog preddiplomskog studija u narednoj 

školskoj/akademskoj godini (bez prekida u studiranju) nastavlja diplomski studij, korištenje 

stipendije se nastavlja do završetka diplomskog studija, pod uvjetom da je redovno upisao višu 

godinu studija.  

 

Članak 6. 

 

Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno tijekom srpnja i kolovoza 

stipendija se ne isplaćuje.  

Isplata se obavlja putem žiro računa. 

 

Članak 7. 

 

Stipendije se dodjeljuju na temelju natječaja. 

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Vižinada-Visinada u vremenu od 07.10. do 21.10.2020. godine, na temelju Natječaja objavljenog 

na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine. 

Zahtjev za dodjelu stipendija zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine, koji ujedno 

sačinjava prioritetnu listu na temelju kriterija iz ove Odluke i daje na razmatranje Općinskom 

načelniku. 

Po donošenju rješenja o odobravanju / neodobravanju stipendije od strane Općinskog 

načelnika, a nakon rješavanja eventualnih žalbi, stipendisti kojima je odobrena stipendija sklapaju 

sa Općinom  ugovor.  

 

Članak 8. 

 

Na rješenje iz prethodnog članka može se uložiti žalba u roku od 8 dana od dana prijema 

rješenja. Žalbu rješava Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada. 

 

Članak 9. 

 

Elementi bodovanja su slijedeći: 

A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja 

 prosjek ocjena    bodovi 

  - 3,00 - 3,49     40 bodova 

 - 3,50 - 3,99     50 bodova 

 - 4,00 - 4,24     60 bodova 

 - 4,25 - 4,49     70 bodova 

 - 4,50 - 4,74     80 bodova 



  

 - 4,75 - 4,90     90 bodova 

 - 4,90 - 5,00              100 bodova 

B) Upisna godina studija 

 - prva godina studija    30 bodova 

 - druga godina     40 bodova 

 - treća godina     50 bodova 

 - četvrta godina               60 bodova 

 - peta godina     70 bodova 

Pravo na bodove iz  točke A i B  stiče se samo po jednoj osnovi. 

C) Socijalni status : 

 - stipendist iz obitelji koja živi u podstanarstvu (ukoliko imaju 

              ovjereni ugovor o podstanarstvu)    10 bodova 

 - stipendist iz obitelji sa troje i više djece   10 bodova  

 - redovno školovanje člana obitelji u srednjoj školi 

  ili na fakultetu izvan prebivališta roditelja po članu  10 bodova 

- teška bolest člana obitelji      20 bodova 

 - samohrani roditelj      20 bodova 

 - nezaposlena oba roditelja     30 bodova 

 - stipendist iz obitelji koja stiče pravo na jedan 

   od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb   30 bodova 

- dijete roditelja poginulog ili nestalog u domovinskom ratu 40 bodova 

 - dijete bez oba roditelja     60 bodova 

 

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi o svojoj djeci i ne prima nikakvu novčanu 

pomoć od drugog roditelja, što dokazuje izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika i drugim 

dokazima. 

Dijete bez oba roditelja je osoba čiji su roditelji umrli, nepoznati ili im je pravomoćnom 

odlukom nadležnog tijela oduzeta roditeljska skrb. 

Broj članova obitelji utvrđuje se adresom prebivališta iz osobne iskaznice, koja mora biti 

ista za sve članove obitelji, odnosno uvjerenjem o prebivalištu za djecu koja nemaju osobnu 

iskaznicu. 

Svi dokumenti koji se prilažu kao dokaz za dobivanje stipendije moraju biti napisani na 

latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja. 

 

Članak 10. 

 

U slučaju kada dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova prioritet se 

stiče na osnovu boljeg uspjeha u obrazovanju.  

 

Članak 11. 

 

Ukoliko stipendist, uz općinsku, ostvari i pravo na neku drugu stipendiju, tada se mora 

pismeno očitovati o zadržavanju samo jedne od dobivenih stipendija.  

U slučaju da se dođe do saznanja da korisnik stipendije prima i neku drugu stipendiju 

prestaje isplata stipendije, te je stipendist obvezan iznos isplaćenih stipendija u tekućoj godini 

vratiti u Proračun Općine Vižinada-Visinada. 



  

Ako se stipendist odrekne općinske stipendije nakon okončanog natječaja za 

školsku/akademsku godinu za koju je natječaj bio i objavljen,  pravo na stipendiju ostvaruje prvi 

slijedeći kandidat s liste za dodjelu stipendija na kojoj se nalazio stipendist koji se odrekao 

općinske stipendije. 

 

 Članak 12. 

 

Za provođenje ove Odluke, za vođenje evidencije o dodijeljenim stipendijama  zadužuje 

se Jedinstveni upravni odjel Općine. 

 

Članak 13. 

 

Ova Odluka se primjenjuje od školske/akademske 2020/2021. godine, a stupa na snagu 

sljedećeg dana po objavi u «Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada». 

 

 

KLASA: 011-01/20-01/28 

URBROJ: 2167/05-01-20-10 

Vižinada-Visinada, 28. 09. 2020. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA 

  PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Neda Šainčić Pilato  

 


