Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i
7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 12.03.2015.godine donosi
ODLUKU
O STIPENDIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava i obveze korisnika stipendija, postupak i uvjeti dodjele stipendija
studentima, prestanak prava i ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendije.
Članak 2.
Pravo na stipendiju imaju redovni studenti pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.
Članak 3.
Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac. Visinu
stipendije utvrđuje Načelnik svake godine, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu općine na
ime stipendiranja studenata.
Članak 4.
Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti viših škola i fakulteta koji su državljani
Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Oriovac.
Članak 5.
Studenti u smislu ove Odluke mogu biti osobe do navršene 26.godine života, a ispunjavaju
postavljene uvjete.
Članak 6.
Da bi ostvarili pravo na stipendiju studenti u akademskoj godini za koju se objavljuje javni poziv za
ostvarivanje prava na stipendiju moraju biti redovno upisani u višu godinu studija (viši semestar) u
odnosu na prošlu akademsku godinu.
Članak 7.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:
- studenti koji ponavljaju godinu,
- studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju od općine Oriovac, a nisu izvršili ugovorne
obveze,
- studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.
Članak 8.
Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog poziva koji raspisuje Načelnik, a objavljuje se na
internetskoj stranici općine, oglasnoj ploči općine i javnom tisku.

Članak 9.
Javni poziv sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje javni poziv,
- broj i visinu stipendije,
- popis dokumenata koje je potrebno priložiti prijavi,
- rok za podnošenje prijava,
- druge podatke značajne za provođenje postupka.
Članak 10.
Za provedbu postupka dodjele stipendija Načelnik imenuje Povjerenstvo od 3 člana.
Članak 11.
Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija, te
predlaže Načelniku kandidate za dodjelu stipendija. Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik i o
istom izvješćuje Općinsko vijeće općine Oriovac.
Članak 12.
Odluka o dodjeli stipendija javno se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Općine.
Članak 13.
Za ostvarivanje prava na stipendiju potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- prijavu za dodjelu stipendije,
- potvrdu fakulteta o upisu na fakultet, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o
upisu u višu godinu studija,
- uvjerenje o prebivalištu izdanu od MUP-a,
- presliku domovnice,
- presliku osobne iskaznice,
- izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika da se ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku
drugu vrstu potpore za stipendiranje,
- presliku svjedodžbe o završetku srednjoškolskog obrazovanja (svjedodžba 4.razreda) za
studente I. godine,
- potvrda o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca izdana
i ovjerena od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
- potvrda o broju članova zajedničkog domaćinstva
- uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- presliku indeksa, potvrdu o tijeku studiranja ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiv
tijek studiranja, odnosno redovan upis u višu godinu studija.
Članak 14.
Student koji je ostvario pravo na stipendiju obvezan je općini prijaviti svaku promjenu činjenica
temeljem kojih je ostvario pravo na stipendiju.
Ukoliko se utvrdi da korisnik stipendije nije prijavio promjene iz prethodnog stavka, a promjene su
takve naravi da bi mu pravo na stipendiju trebalo prestati. Korisnik je dužan vratiti iznos stipendije
koji je primio, a na koji nije imao pravo.

Članak 15.
Studentska stipendija isplaćuje se korisnicima za deset mjeseci u akademskoj godini.
Studentska stipendija se ne isplaćuje korisnicima za mjesec srpanj i kolovoz.
Stipendija se korisnicima isplaćuje do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 16.
Kriteriji za pravo prvenstva na dodjelu stipendija su:
- materijalni (socijalni) status,
- uspjeh koji student, odnosno učenik postigao u prethodnoj studentskoj odnosno školskoj
godini
Članak 17.
Studentima slabijeg socijalnog stanja smatraju se kandidati čiji prosjek prihoda po članu zajedničkog
domaćinstva ne prelazi 750,00 kuna u tromjesečju koji prethodi podnošenju prijave za stipendije.
Kao prihod domaćinstva ne ubraja se: doplatak za djecu, naknade na ime tjelesnog oštećenja, stalna
novčana socijalna pomoć, naknada za njegu i pomoć.
Bodovanje po osnovi materijalnog/socijalnog statusa:
(prosječni prihod po članu obitelji):
- do 300,00 kn …………………………………………………………………… 55 bodova
- 301,00 – 400,00 kn ………………………………………………………….. 45 bodova
- 401,00 – 500,00 kn ………………………………………………………….. 35 bodova
- 501,00 – 600,00 kn ………………………………………………………….. 25 bodova
- 601,00 – 700,00 kn ………………………………………………………….. 15 bodova
- 701,00 – 750,00 kn ………………………………………………………….. 5 bodova
Ostali socijalni uvjeti:
-

student bez oba roditelja…………………………………………………. 10 bodova
student bez jednog roditelja……………………………………………. 5 bodova
obitelj s dva studenta …………………………………………………….. 5 bodova
obitelj stri i više studenata……………………………………………… 10 bodova
student čiji je roditelj bio sudionik domovinskog rata……. 10 bodova

Bodovanje po osnovi općeg uspjeha studenta odnosno učenika u prethodnoj studentskoj odnosno
školskoj godini.
Bodovanje:
-

prosjek ocjena 4,71 – 5,00……………………………………………… 65 bodova
prosjek ocjena 4,51 – 4,70……………………………………………… 55 bodova
prosjek ocjena 4,31 - 4,50……………………………………………… 45 bodova
prosjek ocjena 4,11 – 4,30……………………………………………… 35 bodova
prosjek ocjena 3,91 – 4,10……………………………………………… 25 bodova
prosjek ocjena 3,71 - 3,90……………………………………………… 15 bodova
prosjek ocjena 3,50 - 3,70……………………………………………… 5 bodova
prosjek ocjena 3,490 i niži ne ispunjava uvjete za stipendiranje

Članak 18.
Temeljem Odluke o dodjeli stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiranju (dalje u tekstu: Ugovor),
kojim će se regulirati sva prava i obveze.
Članak 19.
Dodijeljena studentska stipendija je nepovratna uz ispunjenje slijedećih uvjeta korisnika stipendije:
- da je redovno upisao višu godinu studija te dostavio potvrdu o upisu najkasnije do
30.studenoga tekuće godine,
- da je dostavio kopiju diplome ili potvrdu o završetku studija, najkasnije istekom
apsolventskog staža od jedne godine
- da je izvršio sve obveze regulirane ugovorom.
Korisnik je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako nije izvršio obveze iz stavka 1. i 2. ovog članka.
Članak 20.
Općina Oriovac će jednostrano raskinuti Ugovor ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne
podatke i dokumente prilikom odobravanja ili za vrijeme isplate stipendije, a da je to bitno utjecalo
na njegova prava i obveze iz Ugovora.
U slučaju raskida Ugovora prema stavku 1. ovog članka, korisnik odmah i u cijelosti treba vratiti
stipendiju, a Načelnik može, na zahtjev korisnika stipendije, donijeti Odluku da se povrat stipendije
izvrši u mjesečnim obrocima.
Najveći broj mjesečnih obroka povrata stipendije odgovara dužini ostvarivanja prava na stipendiju.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata s područja općine
Oriovac Klasa: 022-01/02-01/36, Urbroj: 2178/10-02-02-1 i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
stipendiranju studenata (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/2004).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/12
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 12.03.2015.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec.

