
 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće  

Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ , broj 45/13), 

Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2014. godine 

donijelo je 

 

 

P R A V I L N I K 

o stipendiranju studenata s područja općine Vojnić 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja općine Vojnić (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 

utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija općine Vojnić.  

 

Članak 2. 

Stipendije redovitim studentima ili nezaposlenim izvanrednim studentima od druge godine pa 

na dalje, s prebivalištem na području općine Vojnić, dodjeljuju se s namjerom pružanja 

novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i 

omogućuje stjecanje fakultetskog obrazovanja.  

 

Članak 3. 

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.  

 

Članak 4. 

Stipendiju iz proračuna općine Vojnić ne mogu primati studenti koji istovremeno primaju 

stipendiju iz nekog drugog izvora (županijskog, državnog proračuna ili od neke druge 

institucije ili subjekta), već se moraju odlučiti koju će stipendiju primati što dokazuju pisanom 

izjavom. 

 

Ukoliko se nakon konačne odluke o dodjeli stipendije utvrdi da netko od utvrđenih korisnika 

stipendije općine Vojnić prima i neku drugu stipendiju, stipendija Općine Vojnić dodijelit će 

se prvom slijedećem studentu s bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije.  

 

Članak 5. 

Iz jednog obiteljskog domaćinstva stipendiju općine Vojnić može primati samo jedan 

stipendista, koji udovoljava uvjetima za dobivanje stipendija. 

 

Članak 6. 

Novčana sredstva za stipendije osiguravaju se Proračunom općine Vojnić. Općinski načelnik 

općine Vojnić svojom odlukom utvrdit će za svaku godinu broj i visinu stipendije za pojedinu 



kategoriju stipendija iz članka 7. ovog Pravilnika, ovisno o planiranim novčanim sredstvima u 

proračunu općine Vojnić.  

 

Članak 7. 

Studentske stipendije općine Vojnić dodjeljuju se u tri kategorije:  

 

1. Stipendija prema kriteriju izvrsnosti,  

2. Stipendije prema socijalnom kriteriju,  

3. Stipendije prema kriteriju potreba tržišta rada.  

 

Student može podnijeti zahtjev za sve kategorije, ali može ostvariti pravo samo na jednu 

stipendiju. 

 

Članak 8. 

Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog postupka i kriterija propisanih ovim 

Pravilnikom.  

 

II. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE  

 

Članak 9. 

Stipendije se dodjeljuju za svaku akademsku godinu temeljem natječaja i to za 10 (deset) 

mjeseci akademske godine. 

 

Natječaj se objavljuje na internet stranici općine Vojnić i oglasnoj ploči općine Vojnić.  

 

Članak 10. 

Natječaj sadrži:  

- naziv tijela koje raspisuje natječaj, 

- visinu stipendije i broj korisnika,  

- vrijeme trajanja natječaja za podnošenje prijave,  

- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,  

- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,  

- popis dokumenata i dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije koje je 

obavezno priložiti uz prijavu na natječaj,  

- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje, 

- ostale podatke značajne za provođenje natječajnog postupka.  

 

Članak 11. 

Postupak provedbe natječaja obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljem tekstu: 

Povjerenstvo). 

 

Povjerenstvo imenuje općinski načelnik. 

Povjerenstvo ima predsjednika i dva  člana.   

 

Članak 12. 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik povjerenstva.  

Sjednica se može održati ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova.  

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova.  

Povjerenstvo za svoj rad odgovara općinskom načelniku općine Vojnić.  

 



 

Članak 13. 

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije Povjerenstvo utvrđuje 

prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete. 

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na internet stranici općine Vojnić i 

na oglasnoj ploči općine Vojnić u roku od 15 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 Vojnić.  

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku od osam dana od dana isteka roka za 

podnošenje prigovora.  

Odluka o prigovoru je konačna.  

 

Članak 14. 

Nakon isteka rokova iz članka 13. ovog Pravilnika, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu 

kandidata koje prosljeđuje općinskom načelniku koji donosi odluku o dodjeli stipendija.  

 

Odluka općinskog načelnika o dodjeli stipendija je konačna.  

 

 

III. STIPENDIJE PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI 

 

Članak 15. 

Stipendije prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju se kao nagrada na temelju dosadašnjih uspjeha 

i natprosječnih rezultata u obrazovanju, a time općina Vojnić želi poticati najbolje i 

najuspješnije studente te ih potaknuti na daljnji razvoj i unapređenje svojih vještina za 

dobrobit općine Vojnić.  

 

Članak 16. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima: 

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Vojnić 

najmanje 1 godinu  

- da su redoviti studenti ili nezaposleni izvanredni studenti od druge godine pa na dalje  

- da nisu apsolventi 

- da nisu stariji od 26 godina 

- da su završili prethodnu godinu studija s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00 

 

Članak 17. 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su: 

- uspjeh u studiju, 

- upisana godina studija,  

- izvannastavni rezultati. 

 

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka izražavaju se bodovima koji se zbrajaju. 

 

Članak 18. 

Uspjeh u studiju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodnih godina studiranja, 

zaokružen na dvije decimale.  



Uspjeh u studiju boduje se na slijedeći način: 

 

Prosjek ocjena Bodovi 

4,00 – 4,25 70 

4,26 – 4,50 80 

4,51 – 4,75 90 

4,76 – 5,00 100 

 

Upisana godina u studiju boduje se na slijedeći način: 

 

Upisana godina Bodovi 

druga godina 10 

treća godina 15 

četvrta godina 20 

peta godina 25 

šesta godina 30 

  

 

Postignuti izvannastavni rezultati, znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom školovanja 

boduju se na slijedeći način: 

 

Izvannastavni rezultati i dr. Bodovi 

rad objavljen u inozemstvu 15 

rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji 10 

sudjelovanje u umjetničkom ili drugom 

znanstvenom projektu       

5 

druga odgovarajuća priznanja i projekti 5 

  

 

Objavljenim radovima koji će se bodovati smatraju se oni radovi objavljeni u relevantnim 

stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje i oni koji imaju stručnu recenziju, a 

uzimaju se u obzir radovi objavljeni tijekom predhodne godine školovanja.                  

 

 - rektorova/dekanova nagrada                                            10 bodova  

 - usporedno pohađanje dva fakulteta                                  10 bodova  

 

 

Članak 19. 

Ako dva ili više kandidata imaju jednaki broj bodova utvrđen po kriterijima iz članka 18. 

ovog Pravilnika, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu u 

studiju.  

 

 

IV. STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU  

 

Članak 20. 

Općina Vojnić dodjeljuje stipendije prema socijalnom kriteriju kao pomoć mladim ljudima 

slabijeg imovinskog statusa, u želji da pomogne pri stvaranju boljih uvjeta za život, a samim 

tim i doprinese rastu i razvoju zajednice.  

 



Članak 21. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:  

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Vojnić 

najmanje 1 godinu  

- da su redoviti studenti ili nezaposleni izvanredni studenti od druge godine pa na dalje  

- da nisu apsolventi  

- da nisu stariji od 26 godina 

- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine  

 

Članak 22. 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju je  

-  socijalni status kandidata.  

 

Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka izražavaju se bodovima koji se zbrajaju. 

 

Članak 23. 

Socijalni status kandidata boduje se prema socijalnom statusu kandidata – prihod po članu 

kućanstva za prethodna 3 mjeseca na slijedeći način: 

 

Prihod po članu kućanstva (3 mjeseca) Bodovi 

- ispod         -   500,00 kuna 40 

- 501,00      -    750,00 kuna             30 

- 751,00      - 1.000,00 kuna             25 

- 1.001,00   - 1.250,00 kuna             20 

- 1.251,00   - 1.500,00 kuna             15 

- 1.501,00   - 1.750,00 kuna             10 

- 1.751,00   - 2.000,00 kuna               5 

 

Dodatno se boduje: 

 

 Bodovi 

ako je student osoba s invaliditetom čiji je 

stupanj invalidnosti preko 50%                                                                       

30 

ako je student dijete bez oba roditelja                                                20 

ako je student dijete samohranog roditelja                                         15 

ako je student osoba s invaliditetom                                                  15 

ako  roditelj ili skrbnik studenta prima pomoć 

za uzdržavanje                        

10 

ako mu je roditelj nezaposlen                                                               5 

 

Socijalni status kandidata boduje se za tekuću godinu , tako da se zbroje svi bodovi ostvareni 

prema kriterijima navedenim u stavku 1. ovoga članka . 

 

Ako dva ili više kandidata imaju jednaki broj bodova utvrđen po kriterijima iz stavka 1 ovog 

članka, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.  

 

V. STIPENDIJE PREMA KRITERIJU POTREBA TRŽIŠTA RADA  

 

Članak 24. 



Stipendije prema kriteriju potreba tržišta rada ostvaruju se kao poticaj na studijskom 

programu koji preporučuje Hrvatski zavod za zapošljavanje – odsjek za profesionalno 

usmjeravanje i obrazovanje Karlovačke županije za svaku godinu. 

 

Članak 25. 

Pravo  sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:  

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Vojnić 

najmanje 1 godinu  

- da su redoviti studenti ili nezaposleni izvanredni studenti od druge godine pa na dalje  

- da nisu apsolventi 

- da nisu stariji od 26 godina  

- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine  

 

Članak 26 . 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju potreba tržišta 

rada su:  

- upisan traženi preddiplomski studij 

- upisan traženi diplomski studij  

 

Članak 27. 

Stipendije prema kriteriju potreba tržišta rada boduju se na slijedeći način:  

 

- student preddiplomskog studija koji je upisao studij za zvanja iskazana potrebe tržišta 

rada za pojedina zvanja iskazana preporukama za upisnu politiku i stipendiranje koje 

izdaje zavod za zapošljavanje – 30 bodova                                                              

 

- student diplomskog studija koji je upisao studij za zvanja iskazana potrebe tržišta rada 

za pojedina zvanja iskazana preporukama za upisnu politiku i stipendiranje koje izdaje 

zavod za zapošljavanje - 40 bodova 

 

Ako dva ili više kandidata imaju jednaki broj bodova utvrđen po kriterijima iz stavka 1 ovog 

članka, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti. 

 

 

VI . PRAVA I OBAVEZE  

 

Članak 28. 

Temeljem konačne odluke o dodjeli stipendija sklapa se ugovor o korištenju stipendije .  

Dodijeljena stipendija je nepovratna pod uvjetom da su izvršene sve obaveze regulirane 

ugovorom koji potpisuje načelnik općine i stipendist.  

 

Članak 29 . 

Ako se utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili nevaljane dokumente prilikom 

odobravanja ili isplate stipendije , a da je to bitno utjecalo na stanje njegovih prava i obaveza 

iz ugovora , općina Vojnić će jednostrano raskinuti ugovor .  

U slučaju raskida ugovora prema stavku 1. ovoga članka, korisnik je dužan odmah i u cijelosti 

vratiti primljeni iznos stipendije . 

 

Članak 30. 

Student je dužan akademsku godinu za koju se stipendira završiti u roku. 



Ukoliko student akademsku godinu ne završi, a za to nema naročito opravdani razlog, 

odnosno ukoliko odustane od daljnjeg školovanja, dužan je izvršiti povrat primljenih 

sredstava u cijelosti i to odjednom ili u najviše onoliko mjesečnih rata koliko je primao 

stipendiju. 

 

O uvažavanju razloga za nezavršavanje akademske godine, odlučuje načelnik na prijedlog 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija posebnim rješenjem. 

 

Članak 31. 

Stipendist je dužan o svakoj promjeni koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih 

ugovornim odnosom izvjestiti općinu Vojnić putem Jedinstvenog upravnog odijela u roku od 

15 dana od navedene posljedice. 

 

Članak 32. 

Ugovor sa korisnikom stipendije može se raskinuti i na njegov osobni zahtjev. 

 

Članak 33. 

Stipendist je obvezan po završetku školovanja zaposliti se na području općine Vojnić i raditi 

najmanje onoliko godina koliko je bio korisnik stipendije. 

 

Članak 34. 

Stipendist se oslobađa obveze zapošljavanja na području općine Vojnić, ukoliko nema 

mogućnosti zaposlenja na području općine Vojnić, kao i u drugom opravdanim slučajevima o 

kojima odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Vojnić 

 

  

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 35. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o stipendiranju studenata na području općine Vojnić , 

prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju studenata ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 

48/2009 ) . 

Članak 36. 

Prava i obaveze korisnika stipendije s kojima je sklopljen ugovor o korištenju stipendije prije 

stupanja na snagu ovoga Pravilnika , prosuđuje se prema odredbama Pravilnika koji je bio na 

snazi u vrijeme sklapanja ugovora o korištenju stipendije .  

 

Članak 37. 

Ovaj   Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku   Karlovačke 

županije „.  

 

 

 

                                                                  Općinsko vijeće  

                                                                                                Predsjednik  

                                                                                             Dragan Bjelivuk  

KLASA: 604-01/14-01/01 

UR.BROJ 2133/17-01-14-01 

Vojnić, 12. kolovoz  2014. g.  


