
    REPUBLIKA HRVATSKA 
   MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA DOMAŠINEC 
      OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 Na temelju članka 43. Statuta Općine Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske 

županije" broj 3/13), i Odluke o stipendiranju redovnih studenata  ("Službeni glasnik 

Međimurske županije" broj 12/15), općinski načelnik Općine Domašinec, dana 30.12.2015. 

godine, donosi 

P R A V I L N I K 
o pravima i obvezama korisnika 

studentskih stipendija 
 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom utvrđuje se način, postupak i mjerila dodjele stipendija, prava i obveze 

korisnika stipendije, zaključivanje ugovora o dodjeli, isplati, mirovanju, prestanku prava i ostala 

pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendije. 

 

Članak 2. 

 Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Domašinec (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo), odobrava stipendije redovitim studentima čiji roditelji (ili roditelj 

ako je samohrana majka ili otac) imaju prebivalište na području Općine Domašinec 6 mjeseci 

prije objave natječaja za dodjelu stipendije. 

 Stipendije se dodjeljuju studentima čiji je prosjek ocjena srednjoškolskog obrazovanja 

najmanje 3,01 (za prvu godinu studija), a studentima na studiju najmanje 2,01. 

 Prosjek ocjena za srednjoškolce se izračunava na način da se pojedinačno zbroje sve 

ocjene svih razreda i tako dobiven zbroj podijeli sa ukupnim brojem predmeta. 

 Prosjek ocjena za studente se obračunava tako da se zbroje ocjene svih predmeta iz 

prethodne godine i tako dobiven zbroj podijeli sa brojem predmeta. 

 

Članak 3. 

Općinski načelnik donosi Zaključak o broju stipendija i visini mjesečne stipendije prema 

mjestu studiranja. 

 Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog natječaja za dodjelu stipendija koji 

raspisuje općinski načelnik. 

 Zamolbe se podnose Povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Domašinec. 

 Stipendija se studentu dodjeljuje za studij koji traje u redovitom roku počevši od dana 

zaključivanja ugovora o stipendiranju do redovnog završetka studija. 

 

Članak 4. 

 Dokumentacija koju je potrebno dostaviti nakon objave natječaja je: 

1. Zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom, 

2. Potvrda o redovnom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske 

grupe, 

3. Presliku osobne iskaznice i preslike osobnih iskaznica roditelja, 



4. preslike svjedodžbi 1., 2., 3., i 4. razreda srednje škole i svjedodžbu završnog ispita 

(za studente 1. godine studija), 

5. Potvrdu fakulteta s položenim ispitima i prosjekom ocjena, 

6. Izjavu o broju članova kućanstva (tiskanica se dobije u JUO Općine Domašinec ili se 

preuzima na web stranici Općine Domašinec), 

7. Izjavu da ne prima niti jednu drugu stipendiju (tiskanica se dobije u JUO Općine 

Domašinec ili se preuzima na web stranici Općine Domašinec), 

8. Potvrdu fakulteta o redovnom studiju za člana uže obitelji - braća ili sestre, ako su na 

studiju, 

9. Podaci Porezne uprave o ostvarenom dohotku za roditelja (roditelje) ako je roditelj 

(roditelji) poduzetnik/obrtnik, 

10. Potvrdu o visini plaće roditelja i svih članova kućanstva – prosjek za zadnja 3 

mjeseca. Umirovljenici dostavljaju odrezak o isplati tuzemne mirovine i/ili inozemne 

mirovine, 

11. Izjavu s upisanim prihodima svih članova kućanstva prema potvrdama iz točke 9. i 

10. ovoga članka (tiskanica se dobije u JUO Općine Domašinec ili se preuzima na 

web stranici Općine Domašinec). 

 

Članak 5. 

 Povjerenstvo provodi postupak bodovanja prispjelih zamolbi temeljem dostavljene 

dokumentacije, te podnosi prijedlog općinskom načelniku Općine Domašinec o dodjeli 

stipendije. 

 Stipendiju ostvaruju studenti koji ostvare najveći broj bodova temeljem mjerila iz ovog 

Pravilnika. 

 Boduje se postignuti uspjeh u školovanju, imovinsko stanje kućanstva i studij užeg člana 

obitelji, na slijedeći način: 

 

 

1. U S P J E H 
 

PROSJEK OCJENA 

STUDENTI 
 

PROSJEK OCJENA 

UČENICI 
(za 1. godinu studija) 

 

 

BROJ BODOVA 

2,01 – 2,20 3,01 – 3,40 8 

2,21 – 2,40 3,41 – 3,60 10 

2,41 – 2,60 3,61 – 3,80 12 

2,61 – 2,80 3,81 – 4,00 14 

2,81 – 3,00 4,01 – 4,20 16 

3,01 – 3,20 4,21 – 4,30 18 

3,21 – 3,50 4,31 – 4,40 20 

3,51 – 3,80 4,41 – 4,50 22 

3,81 – 4,00 4,51 – 4,70 24 

4,01 – 4,50 4,71 – 4,85 26 

4,51 – 5,00 4,86 – 5,00 28 

 

 

2. I M O V I N S K I   S T A T U S (prosjek primanja po članu kućanstva – svi oblici 
 primanja svih članova kućanstva) 
 

 

 



OD KUNA DO KUNA BROJ BODOVA 
- više od 5.001,00 1 

4.001,00 5.000,00 2 

3.501,00 4.000,00 4 

3.001,00 3.500,00 6 

2.501,00 3.000,00 9 

2.001,00 2.500,00 12 

1.601,00 2.000,00 16 

1.301,00 1.600,00 20 

1.001,00 1.300,00 24 

manje od 1.000,00 - 28 

 

 

 

3. S T U D I J   Č L A N A   U Ž E   O B I T E LJ I (brat – sestra) 
 

BROJ ČLANOVA NA STUDIJU BROJ BODOVA 
1 1 

2 3 

 

Članak 6. 

 Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je više 

bodova ostvario temeljem imovinskog statusa. 

 

Članak 7. 

 Utvrdi li se tijekom natječajnog postupka ili tijekom korištenja stipendije da su priloženi 

dokumenti neistiniti, postupak dodjele stipendije ili zaključivanje ugovora se prekida. Ukoliko je 

ugovor već zaključen, Općina Domašinec ga ima pravo raskinuti, a korisnik stipendije, odnosno 

supotpisnik ugovora za korisnika stipendije (roditelj – staratelj), dužan je primljeni iznos vratiti 

odmah uz zakonsku zateznu kamatu. 

Članak 8. 

 Na osnovi provedenog bodovanja, dodjelu stipendije u skladu s ovim Pravilnikom 

predlaže Povjerenstvo. 

 Povjerenstvo broji 5 članova, a imenuje ga Općinsko vijeće Domašinec. 

 Protiv prijedloga Povjerenstva o dodjeli stipendija može se izjaviti prigovor općinskom 

načelniku u roku od 8 dana po primitku prijedloga Povjerenstva. 

 Prigovor je općinski načelnik dužan razmotriti, ocijeniti opravdanost, odnosno, 

neopravdanost navoda u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. 

 Ocjena o opravdanosti, odnosno neopravdanosti prigovora je konačna, te se o njoj 

obavještava podnositelj zahtjeva. 

 

Članak 9. 

 Odluku o dodjeli stipendije, nakon isteka roka za podnošenje prigovora, donosi općinski 

načelnik na prijedlog Povjerenstva. 

 Sudionici natječaja se o odluci općinskog načelnika izvještavaju pisanim putem. 

 

Članak 10. 

 Nakon odobrene stipendije korisnik stipendije i Općina Domašinec zaključuju ugovor o 

stipendiranju koji sadrži: 

 

• naziv ugovornih strana, 

• mjesečni iznos stipendije, 



• obrazovni profil za koji je odobrena stipendija, 

• naziv visoke škole ili fakulteta za koji je odobrena stipendija, 

• datum početka i završetka isplate stipendije, 

• krajnji datum do kojeg korisnik stipendije mora završiti studij, 

• način vraćanja stipendije u slučaju prekida ili drugih razloga radi kojih se studij ne 

nastavlja, 

• ostale kriterije, obveze i prava ugovornih strana. 

 

Članak 11. 

 Korisnik stipendije ostvaruje pravo na stipendiju u narednoj godini ako do 31. listopada 

tekuće kalendarske godine dostavi uredno uvjerenje o upisu u slijedeći semestar odnosno 

nastavnu godinu i ostvari prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 2,01. 

 

Članak 12. 

 Općinski načelnik može na pisani zahtjev korisnika stipendije i uz priloženu 

vjerodostojnu dokumentaciju odobriti mirovanje isplate za tekuću akademsku godinu zbog duže 

bolesti, te iz osobito opravdanih razloga, studentu koji nije upisao narednu godinu studija. 

 

 Mirovanje se može odobriti samo jednom tijekom razdoblja za koje je ugovor zaključen. 

Za razdoblje na koje je ugovor zaključen, a unutar kojega je odobreno mirovanje do jedne 

godine, isti se produžuje za odobreno vrijeme mirovanja stipendije. 

 

Članak 13. 

 Korisnik stipendije gubi pravo na nastavak stipendije ako: 

 

• zaključi ugovor s nekim drugim davateljem stipendije, 

• umjesto stipendije s davateljem kredita zaključi ugovor o kreditiranju, 

• njegovi roditelji ili skrbnici više nemaju prebivalište na području Općine Domašinec, 

• izgubi status redovitog studenta na studiju za koji je dodijeljena stipendija ili bez 

suglasnosti davatelja stipendije promijeni fakultet ili mjesto studiranja, 

• ne upiše slijedeću godinu studija i ne dobije suglasnost općinskog načelnika za mirovanje 

stipendije. 

 

Članak 14. 

 Korisnik stipendije dužan je javiti se općinskom načelniku u roku od mjesec dana od 

dana završetka školovanja i predati ovjerenu presliku uvjerenja (diplome) kod javnog bilježnika 

ili original uvjerenja (diplome) o završetku studija za koji je primio stipendiju preslikati u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec. 

 

Članak 15. 

 Ukoliko korisnik stipendije ne ispuni sve svoje obveze utvrđene ovim Pravilnikom i 

ugovorom o stipendiranju, dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije u onoliko rata 

kako je to utvrđeno ugovorom. 

 Korisnik stipendije nema obvezu vraćati stipendiju ako je ispunio uvjet iz članka 14. 

ovog Pravilnika. 

Članak 16. 

 Stipendije se korisnicima isplaćuju svakog mjeseca, do 15. u mjesecu, tijekom trajanja 

nastavne godine, osim u srpnju i kolovozu. 

 

Članak 17. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Međimurske županije". 



Članak 18. 

 Danom primjene ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o pravima i obvezama 

studentskih stipendija "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 13/06. 

 

 

KLASA: 022-05/15-01/55 

URBROJ: 2109/4-15-02-01 

Domašinec, 30.12.2015. 

 

            
         

                 OPĆINSKI NAČELNIK 

            Dragutin Lisjak 


