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Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 16/09) Općinsko
vijeće Općine Krapinske Toplice na 3. sjednici održanoj 17.09.2009.g. donijelo je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrñivanju kriterija i postupaka za
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine
Krapinske Toplice
Članak 1
U Pravilniku o utvrñivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih
škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br.12/04) u članku 3. stavku 2. riječi «Općinsko
poglavarstvo» zamjenjuju se riječima «Općinski načelnik».
Članak 2
Članak 4. mijenja se i glasi:
« Stipendije se dodjeljuju putem natječaja koji raspisuje i provodi Jedinstveni upravni
odjel Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: upravni odjel) u skladu s kriterijima
ovog Pravilnika.
Natječaj se raspisuje početkom školske godine, a objavljuje se na web stranici Općine i
oglasnoj ploči Općine, te višekratnim emitiranjem putem radio postaje.
Obavijest o natječaju dostaviti će se i srednjim školama na području Krapinsko-zagorske
županije».
Članak 3.
Članak 5. mijenja se i glasi:
«Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i
studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine, ukoliko već nisu korisnici
stipendije po drugoj osnovi i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
1. učenici
- da su redoviti učenici srednje škole,
- da im je ostvarena srednja ocjena za završeni osmi razred osnovne škole najmanje
3,5 odnosno za posljednji završeni razred srednje škole najmanje 3,0.
2. studenti
- da su redovni studenti

- da im je ostvarena srednja ocjena za posljednju završenu godinu studija najmanje
3,0.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, a u postupak rješavanja
uzet će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.»

Članak 4.
Članak 7. mijenja se i glasi:
« Sve primljene zahtjeve po natječaju rješava, na osnovi kriterija ovog Pravilnika,
Upravni odjel putem Povjerenstva za učeničke i studentske stipendije (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), imenovanog od Općinskog vijeća Općine. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika,
zamjenika predsjednika i tri člana.
Nakon utvrñivanja činjeničnog stanja i razmatranja podnijetih dokaza, po svakom
zahtjevu, Povjerenstvo će izvršiti bodovanje i sastaviti redoslijednu listu, na način da podnositelj
zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi broj jedan.
Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja jedan na redoslijednoj
listi do broja odobrenih stipendija sukladno članku 3. Pravilnika.
Redoslijedna lista se objavljuje na oglasnoj ploči Općine u roku od 15 dana po
zaključenju natječaja.
U roku 8 dana od dana objave redoslijedne liste na oglasnoj ploči Općine, podnositelji
zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom načelniku.
Odluka Općinskog načelnika je konačna.
Na osnovi konačne redoslijedne liste Upravni odjel pozvat će podnositelje zahtjeva, koji
su ostvarili pravo na stipendiju, na sklapanje ugovora.
Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od iste, pravo na
stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na redoslijednoj listi»
Članak 5.
Članak 9. mijenja se i glasi:
«Bodovanje zahtjeva vrši se prema slijedećim kriterijima:
1. USPJEH U UČENJU:
a) ostvarena srednja ocjena posljednjeg završenog razreda odnosno godine studija množi
se brojem 10 i tako se dobivaju bodovi po osnovi općeg uspjeha u školovanju.
b) bodovanje po završenoj godini srednje škole ili studija - svaka završena godina
srednjeg obrazovanja ili studija podnositelju zahtjeva donosi 3 boda. Podnositelj zahtjeva
koji upisuje prvu godinu srednje škole ili studija, po ovom kriteriju ne ostvaruje bodove.
c).Bodovanje po paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (muzička, plesna,
baletna..) prema potvrdi ustanove koja ima za to verificirane programe Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa:
- završenu osnovnu školu 3 boda
- za završenu srednju školu 5 bodova.
d) uspjeh na službenim natjecanjima u znanju:

- Županijsko natjecanje za osvojeno
l. - 3. mjesto
- Državno natjecanje za osvojeno
1.– 3.mjesto
bodova
- Meñunarodno natjecanje (bez obzira na mjesto)
bodova

5, 3,2, boda
10, 8, 5
20

2. SOCIJALNI STATUS
Na osnovi podataka o sastavu obitelji (pismena izjava uz zahtjev) i dokumentacije o
svim prihodima obitelji izračunava se prihod po članu obitelji i isti se boduje.
Kao mjesečni prihod članova obitelji smatra se prihod koje članovi obitelji ostvaruju
iz plaća, mirovina, ili drugih vrsta prihoda.
U prihod obitelji uključuje se i stipendija učenika odnosno studenata kad u
domaćinstvu dva i više kandidata ostvare pravo na stipendiju.
Primanja kao što su stalna novčana pomoć, naknada za zaštitu životnog standarda,
doplatak za pomoć i njegu, dječji doplatak i zaštitni dodatak ne ulaze u prihode obitelji.
Iznos prihoda po članu obitelji utvrñuje se u odnosu na osnovicu na temelju koje se
utvrñuje stalna novčana pomoć kako slijedi:
- do 100% osnovice - 30 bodova
- do 150% osnovice- 25 bodova
- do 200% osnovice - 20 bodova
- do 250% osnovice - 15 bodova
- do 300% osnovice - 10 bodova
- do 350% osnovice - 5 bodova
- do 400% osnovice - 3 boda
- iznad 400% osnovice - 0 bodova
Pod osnovicom na temelju koje se utvrñuje stalna novčana pomoć razumijeva se
osnovica koju utvrñuje Vlada Republike Hrvatske.
3.OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI MATERIJALNOG POLOŽAJA OBITELJI:
- djeca poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, djeca 100 %-tnih
invalida i djeca bez oba roditelja
20 bodova
- djeca invalida hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
15 bodova
- djeca samohranih roditelja
10 bodova
- djeca s teškoćama u razvoju u obitelji (dokaz: rješenje nadležnog tijela)
5 bodova
- ostali članovi obitelji koji se školuju (po djetetu)
5 bodova.»
Članak 6.
U članku 12. stavku 3. riječi «Općinsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječima
«Općinski načelnik».
Članak 7.
Članak 13. mijenja se i glasi:
«Učenik, odnosno student koji je ostvario pravo na stipendiju zadržava to pravo do
završetka školovanja osim u slučajevima iz članka 14. ovog Pravilnika, odnosno ako se
kasnije dokaže manipuliranje dokazima iz članka 8. ovog Pravilnika.
Učeničke stipendije isplaćivati će se do kraja uspješnog školovanja u istoj školi, za
razdoblje od IX do VI mjeseca.
Studentske stipendije isplaćivati će se do kraja predavanja na redovnom studiju za
koji je stipendija odobrena, za razdoblje od X do VII mjeseca.
Mjesečne isplate stipendija vrše se za period:

-

za učenike – jednokratne isplate do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, za
razdoblje od IX. do VI. mjeseca,
- za studente – jednokratne isplate do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec za
razdoblje od X. do VII. mjeseca.
Nakon završetka školske godine kao uvjet daljnje isplate svi učenici i studenti
korisnici stipendija dužni su Upravnom odjelu, , dostaviti potvrdu o izvršenom upisu u viši
razred - godinu školovanja i presliku svjedodžbe ili indeksa, čime će dokazati urednost i
uspjeh u školovanju.
Studenti - apsolventi dužni su dostaviti potvrdu fakulteta o početku apsolventskog
roka, kao i potvrdu da su diplomirali.
Učenik, odnosno student koji je ostvario pravo na stipendiju zadržava to pravo do
završetka školovanja osim u slučajevima iz članka 14. ovog Pravilnika, odnosno ako se
kasnije dokaže manipuliranje dokazima iz članka 8. ovog Pravilnika.»
Članak 8.
U članku 16. stavku 3. riječi «Općinsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječima
«Općinski načelnik».
Članak 9.
Članku 17. mijenja se i glasi:
«Svi korisnici stipendije dužni su po završetku redovnog školovanja podnijeti dokaz
o završetku škole-fakulteta i imaju obvezu da se nakon završenog školovanja prvenstveno
zaposle na području Općine.
Ukoliko korisnik stipendije u roku od 6 mjeseci nakon završenog školovanja ne
podnese dokaz da se zaposlio na području Općine , odnosno dokaz o nastavku školovanja (za
učenike), dužan je priložiti potvrdu Zavoda za zapošljavanje da nema potrebe za
odgovarajućim zanimanjem na području Općine Krapinske Toplice i time se oslobaña obveze
iz prethodnog stavka.»
Članak 10.
U članku 18. stavku 1. riječi «Općinsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječima
«Općinski načelnik».
Članak 11.
Članak 19. mijenja se i glasi:
«Općinski načelnik može, u okviru planiranih sredstava za stipendije, posebnim
zaključkom odobriti stipendije izuzetno nadarenim učenicima i studentima iz pojedinih
područja znanosti i umjetnosti ( slikarstvo, kiparstvo, medicinske, tehničke i druge znanosti,
šport i sl.).
Visina takve stipendije može se odobriti u visini od jedne mjesečne učeničke studentske stipendije, a najviše do dvije.
Rok na koji se odobrava stipendija, kao i njezinu visinu i dinamiku isplate odreñuje
Općinski načelnik.
Stipendije se dodjeljuju putem natječaja kojeg raspisuje i provodi Jedinstveni upravni
odjel putem Povjerenstva za učeničke i studentske stipendije.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici-studenti koji su izuzetno nadareni za
pojedino područje znanosti ili umjetnosti i ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Učenici – da su redoviti učenici srednje škole i da im je prosjek ocjena svake
završene godine školovanja u srednjoj školi odnosno u osnovnoj školi (V-VIII
razred) najmanje 4.5,
2. Studenti – da su redoviti studenti i da im je prosjek ocjena svih završenih godina
studija najmanje 3.5 odnosno u srednjoj školi 4.5.
Odobrene stipendije su bespovratne, osim u slučaju svojevoljnog prekida školovanja.»
Članak 12.
Članak 20. mijenja se i glasi:
«Nadarenost za odreñeno znanstveno ili umjetničko područje utvrñuje se na temelju:
-uspjeha postignutog tijekom školovanja, odnosno studija iz područja za koje se
utvrñuje nadarenost,
- sudjelovanja na službenim županijskim/državnim natjecanjima iz područja za koje
se utvrñuje nadarenost i postignutim rezultatima - osvojeno 1. do 3. mjesto,
-izvannastavnih rezultata postignutih iz odreñenog znanstvenog, odnosno umjetničkog
područja,
-preporuke mjerodavnih stručnjaka, odnosno umjetnika pedagoga.»
Članak 13.
Ugovori o stipendijama s dosadašnjim korisnicima uskladiti će se s odredbom članka
7. i 9. ovog Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Usklañenje iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na korisnike stipendija za nadarene
učenike i studente.
Do usklañenja ugovora iz stavka 1. ovog članka dosadašnji korisnici stipendija
ostvaruju pravo na isplatu stipendija i to učenici za VII-VIII mjesec i studenti za VIII-IX
mjesec, nakon dostave potvrde o upisu viši razred/godinu školovanja.
Članak 14.
Ovlašćuje se Odbor za Statut i poslovnik Općinskog vijeća na izradu i objavu
pročišćenog teksta Pravilnika o utvrñivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija
učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice.
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
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