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50.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34.
Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22) Općinsko vijeće Općine
Viškovo na 12. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine donijelo je
ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima i studentima
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom o dodjeli stipendija učenicima i studentima (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju uvjeti i postupak
za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima  i studentima, način bodovanja učenika i studenata, mirovanje
i prekid isplate stipendije, povrat i oslobađanje od povrata
stipendije i ostala pitanja vezana uz dodjelu stipendija učenicima i studentima.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju
rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod,
bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Općinski načelnik utvrđuje ukupan iznos financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata za svaku narednu
školsku, odnosno akademsku godinu.
Ukupni iznos financijskih sredstava se raspoređuje za financiranje učeničkih, odnosno studentskih stipendija na
način da omjer financiranih učeničkih stipendija u odnosu
na financirane studentske stipendije odgovara omjeru broja
prijava za učeničke stipendije u odnosu na broj prijava studentske stipendije s konačnih lista učeničkih i studentskih
stipendija.
Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se u Proračunu
Općine Viškovo.
Članak 3.
Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke podrazumijeva
se učenik srednje škole.
Pod pojmom student, u smislu ove Odluke podrazumijeva
se redovni student preddiplomskog sveučilišnog studija ili
stručnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili diplomskog stručnog studija
na visokom učilištu u RH ili izvan RH.
Članak 4.
Deficitarna zanimanja su ona zanimanja koja nisu za-
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stupljena na tržištu rada u onolikom broju u kojem je iskazana potražnja poslodavaca u odnosu na broj nezaposlenih
osoba u protekloj godini i prethodnom razdoblju tekuće
godine te su izrazito tražena na tržištu rada.
Općinski načelnik utvrđuje listu deficitarnih zanimanja za
učenike, odnosno studente prije raspisivanja natječaja iz
članka 8. ove Odluke.
Općinski načelnik listu iz stavka 2. ovog članka utvrđuje
na temelju Preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
izrađene na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o
praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, te izradi i uzimanju u obzir preporuka za
obrazovnu upisnu politiku.
U slučaju promjene obrazovne ustanove tijekom školske
odnosno akademske godine, korisnik stipendije je dužan
bez odgode pismeno obavijestiti Općinu Viškovo.
Članak 5.
Visina stipendije za učenike iznosi 300,00 kn.
Visina stipendije za studente koji studiraju na području Primorsko-goranske županije iznosi 500,00 kn.
Visina stipendije za studente koji studiraju izvan Primorsko-goranske županije iznosi 700,00 kn.
Iznos mjesečne stipendije za učenika, odnosno studenta
koji se obrazuje za deficitarno zanimanje uvećava se za  
100,00 kn.
Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog obrazovanja
u srednjoj školi odnosno za vrijeme redovnog studija.
Stipendija se isplaćuje za učenike tijekom školske godine
za razdoblje od početka rujna do kraja lipnja odnosno za
studente tijekom akademske godine za razdoblje od početka listopada do kraja srpnja.

Stipendija se isplaćuje  jednom mjesečno do svakog

15-og u mjesecu za protekli mjesec kalendarske go-

dine.

Članak 7.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija ima hrvatski državljanin koji kumulativno zadovoljava sljedeće
uvjete:
–– učenik je srednje škole ili redoviti student koji ne studira uz rad, a mlađi je od 27 godina u trenutku objave
javnog poziva,
–– prvi put upisuje školsku, odnosno akademsku godinu
za koju je podnio zahtjev za dodjelu stipendije
–– ima posljednje 2 godine prebivalište na području Općine Viškovo
–– ima prosjek ocjena:
–– najmanje 4,80 posljednja dva razreda osnovne
škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje
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škole,
–– najmanje 4,50 u godini koja prethodi godini za
koju se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija
za učenike koji upisuju drugi i više razrede srednje
škole,
–– najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje
škole za polaznike prve godine redovnog studija,
–– najmanje 4,50 u godini koja prethodi godini za
koju se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija
za studente s tim da studenti druge i viših godina studija uz traženi prosjek ocjena iz prethodne
akademske godine za ostvarenje prava na stipendiju moraju imati i najmanje ostvarenih 50 ECTS
bodova.
II. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA I NAČIN
BODOVANJA
Članak 8.
Općinski načelnik raspisuje natječaj za dodjelu stipendija
nakon početka školske, odnosno akademske godine.  
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči kao i na službenim
internetskim stranicama Općine Viškovo.
Članak 9.
Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo koje provodi natječajni postupak, bodovanje te rangiranje kandidata koji
su se prijavili na natječaj.
Povjerenstvo je sastavljeno od 3 člana, službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 10.
Prijava se smatra pravodobnom i potpunom ako je podnesena u propisanom roku navedenom u natječaju i ako je
uz prijavu priložena potrebna dokumentacija utvrđena natječajem, a kojom se dokazuje ispunjenje formalnih uvjeta
propisanih člankom 7. ove Odluke te ispunjenje elemenata
na temelju kojih se vrši dodjela bodova sukladno članku
12. ove Odluke.
Podnositelj koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu
ili ne ispunjava formalne uvjete iz objavljenog natječaja ne
smatra se kandidatom na natječaju.
Podnositelju prijave iz stavka 2. ovog članka dostavlja se
pisana obavijest u kojoj se navode razlozi neprihvaćanja  
njegove prijave.
Protiv obavijesti iz stavka 3. ovog članka podnositelj prijave nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Članak 11.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo obrađuje pristigle prijave te sačinjava popis
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kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja s rang-listom
kandidata na osnovu kriterija utvrđenih člankom 7. i 12.
ove Odluke.
Sukladno stavku 1. ovog članka sastavljaju se dvije rang-liste kandidata i to rang-lista za učenike i rang-  lista za studente.   
Rang-liste kandidata iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka
objavljuju se na oglasnoj ploči kao i na službenim internetskim stranicama Općine Viškovo.
Na temelju zapisnika o radu Povjerenstva, Općinskom načelniku se podnosi prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli
stipendija.
Članak 12.
Dodjela bodova vrši se na temelju sljedećih elemenata:
1. USPJEH U ŠKOLOVANJU:
1. prosjek ocjena u posljednje dvije godine u osnovnoj školi:
prosjek ocjena:
broj bodova:
— od 4,80 do 4,90
20
— od 4,91 do 5,00
25
1. prosjek ocjena u srednjoj školi u godini koja prethodi
godini za koju se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija
prosjek ocjena:
broj bodova:
— od 4,50 do 4,60
5
— od 4,61 do 4,70
10
— od 4,71 do 4,80
15
— od 4,81 do 4,90
20
— od 4,91 do 5,00
25
2. prosjek ocjena na visokom učilištu u godini koja prethodi godini za koju se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija:
prosjek ocjena:
broj bodova:
— od 4,50 do 4,60
5
— od 4,61 do 4,70
10
— od 4,71 do 4,80
15
— od 4,81 do 4,90
20
— od 4,91 do 5,00
25
2. POSTIGNUTI USPJEH NA NATJECANJIMA U
PRETHODNOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI:
—na međunarodnom natjecanju
broj bodova:
1. mjesto
20
2. mjesto
15
3. mjesto
10
sudjelovanje
5
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—na državnom natjecanju
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
sudjelovanje

16
12
8
4

—na županijskom natjecanju
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto

12
8
4

3. SOCIJALNI STATUS:
Pravo na 20 dodatnih bodova može ostvariti učenik odnosno student ako je zajedničko kućanstvo učenika, odnosno
studenta korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno
zakonu kojim se uređuje socijalna skrb.
Pod članovima zajedničkog kućanstva, u smislu ove Odluke smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici,
braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno
žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše
ih zajedno.
4. VOLONTIRANJE
Učenik, odnosno student ostvaruje bodove za volontiranje
u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini tj. za
sate volonterskog rada ostvarenog u razdoblju od 01.09.
do 30.06., isključivo uz predočenje potvrde o volontiranju
sukladno Zakonu o volonterstvu.
Na temelju minimalno 40 sati volonterskog rada kandidat
ostvaruje 20 bodova.
Članak 13.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva za stipendiju na rang
listi kandidata ostvaruju isti broj bodova na temelju uspjeha u školovanju, prioritet ima podnositelj zahtjeva koji je
ostvario bolji prosjek ocjena temeljem zaokruživanja prosjeka na dvije decimale.
Ako nakon formiranja rang liste kandidata sukladno stavku
1. ovog članka, dva ili više podnositelja zahtjeva za stipendiju ponovno ostvaruju isti broj bodova, prioritet ima onaj
podnositelj zahtjeva koji upisuje višu godinu školovanja
odnosno studija.
Članak 14.
Odluku o dodjeli stipendija s rang listom donosi Općinski
načelnik na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva
iz članka 11. ove Odluke.
Protiv Odluke Općinskog načelnika kandidat ima pravo
podnošenja pisanog prigovora u roku 8 dana od dana do-
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stave Odluke. Prigovor se može podnijeti pisanim putem,
neposredno ili poštom. Povodom podnesenog prigovora u
roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora, donosi se odluka kojom se prigovor prihvaća ili odbija.
Odluka kojom se odlučuje po prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora odnosno nakon
donošenje odluke povodom podnesenog prigovora Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija s konačnom
rang listom kandidata te sa kandidatom koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije kao korisnikom stipendije Općina
Viškovo zaključuje ugovor kojim se reguliraju međusobna
prava i obveze.
Za maloljetnog korisnika stipendije ugovor potpisuje zakonski zastupnik.
III. MIROVANJE ISPLATE I PREKID ISPLATE
STIPENDIJE
Članak 15.
U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest, rodiljni dopust, nesretni slučaj korisnika stipendije i slično)
zbog kojih korisnik ne može ispunjavati ugovorne obveze,
korisnik stipendije je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisanu zamolbu Općini Viškovo radi  daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije i
radi mogućeg odobravanja mirovanja ugovorenih obveza
korisnika stipendije.
Uz zamolbu korisnik stipendije dužan je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz
stavka 1. ovog članka.
Mirovanje obveza korisnika stipendije i obustava isplate
dodijeljene stipendije može se odobriti najduže na razdoblje od dvije godine od nastupa okolnosti iz stavka 1.
ovog članka.
Po prestanku okolnosti iz stavka 1. ovog članka odnosno
najkasnije 30 dana prije isteka odobrenog razdoblja mirovanja, korisnik stipendije je obvezan, pisanim putem obavijesti Općinu Viškovo o prestanku mirovanja obaveza i uz
pisanu obavijest dostaviti uvjerenje o nastavku školovanja
odnosno studiranja, a sve u svrhu aktiviranja statusa i isplate preostalog  dijela stipendije.
Ako korisnik stipendije ne postupi sukladno stavku 4. ovog
članaka, preostali iznos stipendije korisniku se neće isplatiti.
Članak 16.
Prekid isplate stipendije nastupa u slučaju:
1. ako korisnik stipendije promijeni prebivalište (preseljenje izvan Općine Viškovo),
2. ako korisnik stipendije napusti ili prekine školovanje,
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za vrijeme trajanja školske odnosno akademske godine tijekom koje je ostvario pravo na stipendiju, samovoljno ili po izrečenoj stegovnoj mjeri
izvanrednih okolnosti i ako se ne osiguraju sredstva u
Proračunu Općine Viškovo,
ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za
kazneno djelo,
ako korisnik stipendije prima ili ostvari pravo na stipendiju po drugoj osnovi,
ako se korisnik stipendije za vrijeme trajanja školske
odnosno akademske godine tijekom koje je ostvario
pravo na stipendiju zaposli,
ako korisnik stipendije podnese zahtjev za prekid stipendije iz osobnih razloga.

Članak 17.
Općina Viškovo jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju u slučajevima utvrđenim u članku 16. stavka 1., 2., 3.,
4., 5., 6. i 7. ove Odluke.
IV. POVRAT I OSLOBAĐANJE OD POVRATA STIPENDIJE
Članak 18.
Ako   dođe do prekida isplate stipendije sukladno članku
16. stavku 1. ,2., 4., 5. i 6. ove Odluke, korisnik stipendije je dužan vratiti iznos stipendije koju mu je isplaćen od
dana nastupa slučaja iz članka 16. stavka 1., 2., 4., 5. i 6.
V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 19.
Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo vodi evidenciju
dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ove Odluke.
Članak 20.
Općina Viškovo tijekom trajanja ugovora o stipendiranju
zadržava pravo u svakom trenutku zatražiti od korisnika
stipendije dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti
vezane uz ostvarenje prava na dodjelu i isplatu stipendije
utvrđene ovom Odlukom.
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Članak 21.
Odredbe iz članka 12. točke 4. ove Odluke koje se odnose na ostvarivanje bodova učenika odnosno studenata temeljem volonterskog rada u prethodnoj školskoj odnosno
akademskoj godini,  primjenjivat će se od  školske, odnosno akademske godine 23/24 i nadalje.
Članak 22.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima („Službene
novine Primorsko-goranske županije“, broj: 16/96, 20/98).
Članak 23.
Ova Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 011-02/22-01/08
URBROJ: 2170-35-04/03-22-15
VIŠKOVO, 03. studeni 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednik Općinskog vijeća:
Bojan Kurelić, v. r.

