REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA
KLASA:604-02/14-01/2
URBROJ:2186/03-02-14-1
Cestica, 01.07.2014.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj:08/2013), Općinsko vijeće Općine Cestica, na svojoj 10. sjednici
održanoj dana 01. srpnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o stipendiranju studenata s područja Općine Cestica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti za stjecanje prava, kriteriji i postupak
za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Cestica.
Članak 2.
Stipendiranje studenata po ovoj Odluci ostvaruje se po osnovi školskog,
socijalno – materijalnog statusa te posebne nadarenosti.
Članak 3.
Stipendije redovnim studentima s prebivalištem na području općine Cestica
dodjeljuju se s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih
uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju studenata s
područja općine Cestica uspješno stjecanje fakultetskog obrazovanja.
Članak 4.
Stipendiju iz Proračuna Općine Cestica ne mogu primati studenti koji
istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog izvora ( općinskog, županijskog,
državnog Proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta), već se moraju odlučiti
koju će stipendiju primati što dokazuju pisanom izjavom.
Članak 5.
Novčana sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Cestica.
Općinski načelnik Općine Cestica svojom Odlukom utvrdit će za svaku školsku
godinu broj i visinu stipendija, ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu Općine
Cestica, a na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija.
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Članak 6.
Student koji se ne javi putem javnog natječaja, a iz opravdanih razloga, može
podnijeti Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć kod studiranja, a Zaključak o tome
donosi Općinski načelnik u suradnji sa Povjerenstvom (članak 12.) do visine iznosa
od maksimalno 3.000,00 kuna.
II. POSTUPAK, UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 7.
Stipendije se dodjeljuju za svaku školsku (akademsku) godinu temeljem
javnog natječaja. Javni natječaj raspisuje Općinski načelnik Općine Cestica.
Članak 8.
Natječaj se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i službenoj web
stranici Općine Cestica.
Članak 9.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje natječaj,
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija,
- vrijeme trajanje natječaja/rok za podnošenje prijave,
- naziv i adresa tijela kojem se zahtjevi podnose,
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija,
- popis dokumenata i dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija
koje je obavezno priložiti uz prijavu na natječaj,
- vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje,
- ostale podatke značajne za provođenje natječajnog postupka.
Članak 10.
Dokumenti koje je potrebno dostaviti nakon objave natječaja su slijedeći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom
Potvrda o prebivalištu studenta.
Preslika domovnice
Izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi
Uvjerenje o redovitom upisu na fakultet
Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine
Dokaz o sudjelovanju i dobivenim nagradama na natjecanjima
Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje
od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
10. Uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi ako postoje (obrt,
poljoprivreda ili slično)
11. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
12. Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (za korisnike socijalne
pomoći),
13. Potvrdu Općine o podmirenim obvezama prema općini.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.
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Članak 11.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija nema kandidat :
koji se obrazuje uz rad,
koji je u okviru istog stupnja obrazovanja već stipendiran od strane Općine,
student poslijediplomskog studija,
student apsolvent,
ako domaćinstvo nema podmirene obveze prema Proračunu Općine Cestica.

Članak 12.
Postupak provedbe natječaja obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo imenuje Općinski načelnik Općine
Cestica. Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. Povjerenstvo radi na sjednicama
koje saziva i vodi predsjednik Povjerenstva. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 13.
Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije Povjerenstvo
utvrđuje prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete. Prijedlog liste kandidata za
dodjelu stipendija objavljuje se na Internet stranici Općine Cestica u roku do 10 dana
od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može
podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Cestica. Općinski
načelnik donosi odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za
podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.
Članak 14.
Nakon isteka rokova iz članka 13. ove Odluke, Povjerenstvo utvrđuje
konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom načelniku koji donosi Odluku o
dodjeli stipendija. Odluka Općinskog načelnika o dodjeli stipendija je konačna.

III. KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJA
Članak 15.
Stipendija se ostvaruje kao nagrada na temelju dosadašnjih uspjeha,
natprosječnih rezultata u obrazovanju i socijalno – materijalnom statusu, a time
Općina Cestica želi poticati najbolje i najuspješnije studente te ih potaknuti na
daljnji razvoj i unapređenje svojih vještina za dobrobit Općine Cestica.
Članak 16.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim
uvjetima :
-da su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području općine
Cestica najmanje 5 godina,
- da su redoviti studenti druge ili viših godina studija,
- da nisu apsolventi,
- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja,
- da im je prosjek ocjena najmanje 3,0 za prethodnu godinu
- da nisu korisnici drugih stipendija
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Članak 17.
Kriterij za utvrđivanje Liste kandidata za dodjelu stipendija prema kriteriju
nadarenosti su:
1. uspjeh u učenju…………………………………….20 bodova
2. natjecanja……………………………………….….20 bodova
3. socijalno – materijalni status……………………..30 bodova
1. USPJEH U ŠKOLOVANJU
A) STUDENTI
__________________________________________________________________
Ocjena
Bodovi
__________________________________________________________________
3,00-3,25
2
3,26-3,50
5
3,51-3,80
8
3,81-4,10
11
4,11-4,40
14
4,41-4,70
17
4,71-5,00
20
2. NATJECANJA
- županijsko natjecanje (postignuto 1-3 mjesto)………………………………6 bodova
- državno natjecanje (bez obzira na mjesto) i fakultetska nagrada za znanstveni rad
ili objava znanstvenog rada u domaćoj publikaciji…………………………..12 bodova
- međunarodno natjecanje (bez obzira na mjesto) i objava znanstvenog rada u
stranoj publikaciji………………………………………………………………20 bodova
- aktivno sudjelovanje u društvenom životu na području Općine bez naknade izuzev
političkih organizacija…………………………………………………………...2 bodova
Bodovanje natjecanja studenata boduje se na način da se studentu koji je
sudjelovao na natjecanjima na više razina ili znanstvenih područja uzima ono koje je
najpovoljnije za studenta.
3. SOCIJALNO – MATERIJALNI STATUS
Socijalni status utvrđuje se mjesečnim prihodom po članu domaćinstva, a
boduje se na slijedeći način:
- ako je ukupni dohodak po članu kućanstva
0,00 – 900,00 kn
30 bodova
- ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 901,00 – 1.100,00 kn
27 bodova
- ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.101,00 – 1.300,00 kn
24 bodova
- ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.301,00 – 1.500,00 kn
17 bodova
- ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.501,00 – 1.700,00 kn
9 boda
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- ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.701,00 – 1.900,00 kn

3 boda

Članak 18.
Ako dva ili više kandidata ima jednaki broj bodova utvrđen po kriterijima iz članka
17. ove Odluke, prednost će se dati kandidatu slabijeg socijalnog statusa.
Članak 19.
Na temelju konačne Odluke o dodjeli stipendija, koju donosi Općinski
načelnik, općinski načelnik i stipendist potpisuju Ugovor o korištenju stipendije
kojim će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Ugovor o korištenju stipendije sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih strana,
- naziv fakulteta za koji je stipendija odobrena,
- visinu stipendije 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 20.
Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju:
- ako se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili
nepotpunih podataka,
- ako samovoljno prekine studij za koji mu je stipendija dodijeljena, o čemu je
obavezan obavijesti Općinu Cestica
- ako započne primati stipendiju iz drugih izvora,
- ako studentu ili njegovim roditeljima prebivalište nije više na području Općine
Cestica.
Članak 21.
Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju. Općina može tražiti povrat
potpore u slučajevima ako student prekine školovanje.
Članak 22.
Svi studenti svake godine mogu ponovno konkurirati na natječaju.
Članak 23.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Cestica.

5

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke o stipendiranju studenata prestaju važiti Odluka o
stipendiranju studenata Klase:604-02/08-01/1, Urbroj:2186/03-02-08-1 od 22. veljače
2008. godine, objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj: 6/08. i
Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju studenata Klase:604-02/09-01/5,
Urbroj:2186/03-02-09-1 od 27. studenog 2009. godine, objavljena u „Službenom
vjesniku Varaždinske županije“ broj:52/2009.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Lazar
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