REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUMBARDA
Općinsko vijeće
Klasa: 602-01/18-01/2
Urbroj: 2138/06-01-18-1
Lumbarda, 23. studenog 2018.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Lumbarda («Službeni glasnik Općine Lumbarda» br. 3/13,
2/16 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 23.
studenog 2018. godine, donijelo je slijedeći
P R A V I L N I K
o stipendiranju učenika i studenata s područja
Općine Lumbarda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija učenicima srednjih
škola i studentima s područja Općine Lumbarda, te prava i obveze korisnika stipendije.
Članak 2.
Sredstva za stipendiranje studenata s područja Općine Lumbarda osiguravaju se u Proračunu Općine
u okviru Programa - stipendije i školarine.
Članak 3.
Stipendiju iz Proračuna Općine Lumbarda ne mogu primati učenici i 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.
II. POSTUPAK I KRITERIJI DODJELE STIPENDIJA
Članak 4.
Stipendije se dodjeljuju za svaku školsku / akademsku godinu na temelju raspisanog natječaja. Prije
raspisivanja natječaja Općinski načelnik svojom Odlukom utvrđuje broj i visinu učeničkih i studentskih
stipendija za koje će raspisati natječaj, te koja se zanimanja smatraju deficitarnima, ovisno o planiranim
novčanim sredstvima u Proračunu Općine Lumbarda.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik. Natječaj se objavljuje na web stranici Općine
Lumbarda, na oglasnim pločama, a sadrži:
1. naziv tijela koje raspisuje natječaj,
2. opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
3. dokumentaciju koju je potrebno priložiti,
4. rok i način podnošenja prijava na natječaj,
1

5. broj i visinu godišnje stipendije, posebno za učenike i posebno za studente
6. popis deficitarnih zanimanja
7. druge podatke značajne za provođenje natječaja.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.
Članak 5.
Bodovanje zahtjeva vrši se prema sljedećim kriterijima:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

uspjeh u učenju
natjecanja
deficitarna zanimanja
socijalni status
otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji

USPJEH U UČENJU
a)
Srednje škole
3,50 – 3,80
3,81 – 4,10
4,11 – 4,40
4,41 – 4,70
4,71 – 5,00
b)

Fakultet
3,00 - 3,49
3,50 – 3,80
3,81 – 4,10
4,11 – 4,40
4,41 – 4,70
4,71 – 5,00

10 bodova
15 bodova
20 bodova
25 boda
30 bodova

5 bodova
10 bodova
15 bodova
20 bodova
25 boda
30 bodova

2. NATJECANJA
- Županijsko natjecanje postignuto 1. – 3.
- Regionalno natjecanje postignuto 1. – 3.
- Državno natjecanje (bez obzira na mjesto)
- Rektorova - dekanova nagrada, fakultetska, sveučilišna
nagrada za znanstveni, stručni rad kao i
objava znanstvenog, stručnog rada u domaćoj publikaciji
- Međunarodno natjecanje (bez obzira na mjesto) i
objava znanstvenog – stručnog rada u stranoj
publikaciji

2 boda
4 boda
6 bodova
7 bodova

10 bodova

Bodovanje natjecanja učenika i studenata vrši se na način da se zbroje bodovi ostvareni na svim
natjecanjima na kojima je sudjelovao, a najviše do 10 bodova.
3. DEFICITARNA ZANIMANJA
Učenicima i studentima koji se školuju za zanimanje od prioritetnog interesa za Općinu na ukupan
broj bodova ostvarenih prema kriterijima ovog Pravilnika, dodaje se još 5 bodova.
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4. SOCIJALNI STATUS - Bodovanje prosjeka prihoda po članu kućanstva za proteklu godinu:
Visina prihoda

Broj bodova

do 1.200,00 kn

10 bodova

1.200,01-1.400,00 kn

8 bodova

1.400,01-1.600,00 kn

5 bodova

1.600,01-1.800,00 kn

3 boda

od 1.800,01 i više

0 bodova

5. OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI MATERIJALNOG POLOŽAJA OBITELJI
Jedan Roditelj/staratelj kandidata je nezaposlen
Oba Roditelja/staratelja kandidata su nezaposleni

5 bodova
10 bodova

Kandidat je iz obitelji s 3 i više djece

8 bodova

Kandidata uzdržava samohrani roditelj

5 bodova
10 bodova

Kandidat je bez oba roditelja

Bodovanje po ovoj osnovi učenika i studenata vrši se na način da se zbroje bodovi ostvareni po određenim
kategorijama, a najviše do 10 bodova.
Članak 6.
Na temelju utvrđenih i zbrojenih bodova po svim kriterijima Jedinstveni upravni odjel
OpćineLumbarda sačinjava bodovnu listu, posebno za učenike, a posebno za studente, pri čemu će prvi na
bodovnoj listi biti učenik, odnosno student s najvećim brojem bodova, a ostali će se prema broju bodova
rasporediti sve do kandidata s najnižim brojem bodova.
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima učenik odnosno student s boljim prosjekom ocjena
Ukoliko ni ovaj kriterij ne donese prednost, prednost ima učenik, odnosno student koji je u težoj materijalnoj
i socijalnoj situaciji.
Utvrđena bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine i web-stranici Općine i na nju se
može uložiti prigovor u roku od 3 dana od dana izlaganja. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u
slijedećih 7 dana.
Općinski načelnik utvrđuje konačnu listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendije. Odluka o
dodjeli stipendija objavljuje se u Službenom glasniku Općine Lumbarda.
Svi sudionici na natječaju obavještavaju se o odluci o dodjeli stipendije u roku od 7 dana od dana
njenog donošenja.
Članak 7.
Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja mogu ostvariti kandidati koji
udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redoviti učenici srednje škole,
- da imaju prosjek ocjena u dosadašnjem pohađanju srednje škole, odnosno polaznici 1.razreda srednje škole
sedmi i osmi (7. i 8.) razred osnovne škole, najmanje 3,50
- da ne ponavljaju godinu,
- da kandidat i njegovi roditelji imaju prebivalište na području Općine Lumbarda najmanje 5 godina
neposredno prije podnošenje molbe
- da su državljani Republike Hrvatske,
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- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
Članak 8.
Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija mogu ostvariti kandidati koji
udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- da su redoviti studenti,
- da ne ponavljaju godinu, odnosno da redovito napreduju u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih
prava,
- da nisu stariji od 26 godina,
- da imaju prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,00, odnosno studenti 1. godine studija
završen predzadnji i zadnji razred srednje škole s prosječnom ocjenom najmanje 3,50.
- da kandidat ima prebivalište na području Općine Lumbarda najmanje 5 godina neposredno prije podnošenje
molbe
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
III. PRAVA I OBVEZE
Članak 9.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendije Općinski načelnik i stipendist, odnosno osoba koja zastupa
maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Stipendist je dužan o svakoj promjeni koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih ugovornim
odnosom izvijestiti Općinu Lumbarda putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine u roku od 15 dana od
nastupa navedene posljedice.
Članak 10.
Stipendija se dodjeljuje na početku školske godine za deset mjeseci. Isplaćuju se jednom mjesečno,
preko žiro računa jedne od poslovnih banaka, do 15.-og u mjesecu za protekli mjesec kalendarske godine u
skladu s financijskim mogućnostima Proračuna Općine.
Općina Lumbarda u slučaju nedostatka proračunskih sredstava može automatski obustaviti isplatu
stipendija, odnosno otkazati ugovor o stipendiranju. Općina je dužna korisnika stipendije obavijestiti o
raskidu ugovora.
Članak 11.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak godišnje isplate stipendije predajom potvrde o upisu
u narednu programsku godinu i to:
- učenici do 20.rujna,
- studenti do 20. listopada.
Članak 12.
Ukoliko osoba koja je dobila stipendiju odseli s otoka gubi pravo na daljnje primanje
stipendije, od dana od kada je odselila, te je dužna vratiti Općini Lumbarda čitav iznos koji je dobila
na ime stipendije uvećan za zakonsku zateznu kamatu koja počinje teći na svaki primljeni iznos od
dana kada je iznos zaprimila do dana vraćanja novca.
Osoba koja je dobila dodatne bodove za deficitarno zanimanje dužna je nakon završenog
školovanja aplicirati za posao u struci koju je završila. Ukoliko takav posao ne dobije u Općini
Lumbarda u roku od godinu dana, nakon toga ima pravo zaposliti se na drugom mjestu bez obveze
da Općini Lumbarda vrati iznose primljene na ime stipendije. Ukoliko se u stipendiranom zanimanju
zaposli van Općine Lumbarda , unutar godine dana od dana završetka školovanja dužna je vratiti
Općini Lumbarda čitav iznos koji je dobila na ime stipendije uvećan za zakonsku zateznu kamatu
koja počinje teći na svaki primljeni iznos od dana kada je iznos zaprimila do dana vraćanja novca.
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Osoba koja je dobila posao u Općini Lumbarda temeljem stipendije za stipendiranje
deficitarnog zanimanja dužna je, ukoliko dobije posao raditi na isto onoliko mjeseci koliko je mjeseci
primala stipendiju po toj osnovi.
Stipendist ima obvezu da će po završetku školovanja (studija) raditi na području Općine
Lumbarda najmanje onoliko godina koliko je trajala isplata stipendije.
Općinski načelnik može stipendistu osloboditi ove obveze ukoliko za to postoje opravdani
razlozi (nemogućnost zaposlenja na području Općine Lumbarda).
Članak 13.
Sa stipendistom će se jednostrano raskinuti ugovor i u sljedećim slučajevima:
- ako se ustanovi da je stipendist dao netočan podatak ili dokumente u postupku zaključivanja ugovora,
- samoinicijativnim ispisivanjem iz škole ili sa studija,
- ako je stipendist pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti,
- ako ostvari pravo i koristi stipendiju od druge pravne ili fizičke osobe.
Članak 14.
Ugovor s korisnikom stipendije može se raskinuti i na njegov osobni zahtjev.
Članak 15.
Posebnim aktom Načelnik će utvrditi potrebu povrata isplaćenih stipendija u slučaju raskida ugovora
o stipendiranju između ugovornih strana.
Članak 16.
Sve administrativne, organizacijske i stručne poslove u vezi s primjenom ovog Pravilnika obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju studenata i čenika
Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda “ br. 3/06).
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Lumbarda“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Bažika, ing.
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