Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni
tekst) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09 i 4/13 ), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na ___ sjednici
od ____________ 2015. godine, d o n o s i

PRAVILNIK
o dodjeli stipendija učenicima i studentima
Šibensko-kninske županije
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuju opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima
i studentima Šibensko-kninske županije, te prava i obveze korisnika stipendija.
Stipendije se ustanovljuju kao pomoć razvoju kadrovskog potencijala te društvenog i
gospodarskog razvitka Šibensko-kninske županije.
Članak 2.
Naziv stipendije je: Stipendija Šibensko-kninske županije (u nastavku teksta: stipendija).
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Šibensko-kninske županije u razdjelu
Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport.
Broj stipendija, kategorija i njihov mjesečni iznos za svaku školsku/akademsku godinu
utvrđuje župan Šibensko-kninske županije posebnom odlukom u skladu s financijskim
mogućnostima proračuna u tekućoj godini.
Kategorije stipendija za deficitarna zanimanja određuju se na temelju Preporuke Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja.
II. OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji ispunjavaju
slijedeće uvjete:
a) Učenici
-

da su državljani Republike Hrvatske
da imaju prebivalište na području Šibensko-kninske županije

-

da imaju status redovnog učenika srednje škole u obrazovnom programu koji spada u
skupinu deficitarnih zanimanja
da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom 3,00
da nisu korisnici nikakve druge stipendije ili novčane potpore iz drugih izvora koja imaju
obilježja stipendije.

b) Studenti
-

da su državljani Republike Hrvatske
da imaju prebivalište na području Šibensko-kninske županije
da imaju status redovnog studenta na sveučilištu ili visokom učilištu kojeg je osnivač
Republika Hrvatska
da su završili dva zadnja razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom
prosječnom ocjenom od 4,00, odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne
dvije godine školovanja (studenti viših godina studija) od najmanje 3,5
da nisu korisnici nikakve druge stipendije ili novčane potpore iz drugih izvora koja imaju
obilježja stipendije.
Članak 5.

Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Šibensko-kninske županije ne mogu istovremeno
primati i druge stipendije, što se dokazuje pisanom izjavom punoljetnog kandidata odnosno
roditelja/staratelja malodobnog učenika ovjerenom kod javnog bilježnika.
Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka, uvjeta i kriterija propisanih ovim
pravilnikom.

III. TIJELO KOJE DODJELJUJE STIPENDIJU
Članak 7.
O dodjeli stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Šibensko-kninske županije (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koje imenuje Župan za
svaku školsku/akademsku godinu.
Članak 8.
Povjerenstvo radi na sjednicama.
Sjednice saziva i vodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti, njegov zamjenik.
Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 9.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara Županu.
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za prosvjetu,
znanost, kulturu i sport.

IV. KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 11.
Stipendije Šibensko-kninske županije dodjeljuju se na temelju provedenog javnog natječaja
koji raspisuje župan Šibensko-kninske županije.
Stipendija se dodjeljuje samo redovitim učenicima i studentima preddiplomskih i diplomskih
sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, te
preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (do stjecanja
statusa apsolventa), i to za razdoblje od deset mjeseci (od 1. rujna tekuće do 30. lipnja iduće
godine za učenike i od 1. listopada tekuće do 31. srpnja iduće godine za studente).
Članak 12.
Javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku
godinu raspisuje se najkasnije do 1. studenog tekuće godine.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Šibensko-kninske županije, te u
dnevnom tisku.
Datum objave natječaja u dnevnom tisku je datum od kojeg teku propisani rokovi.
Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendije je 15 dana od dana objave.
Članak 13.
Povjerenstvo provodi natječaj za dodjelu stipendija i utvrđuje rezultate.
Članak 14.
Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj za dodjelu stipendije
- rok trajanja natječaja
- naziv i adresu tijela kojemu se prijave podnose
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije

-

dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije
broj stipendija za učenike i studente po kategorijama
visina iznosa mjesečne stipendije i vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje
prava i obveze korisnika stipendije
ostale potrebne podatke.
Članak 15.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i
šport Šibensko-kninske županije na propisanom obrascu.
Članak 16.
Ukoliko je prijava na natječaj za dodjelu stipendija nepotpuna ili ne sadrži potrebnu
dokumentaciju, neće se razmatrati.
Članak 17.
Nakon roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste
kandidata po kategorijama na temelju kriterija utvrđenih ovim pravilnikom.
Članak 18.
Kriteriji na temelju kojih se dodjeljuju stipendije su:
-

uspjeh u školovanju u prethodne dvije školske/akademske godine
postignuti rezultati na natjecanjima i smotrama u prethodne dvije školske/akademske
godine
nagrade
socijalni status
zdravstveni status

1. Uspjeh u obrazovanju
Prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja nosi sljedeći broj bodova:
do 2,50
2,51 – 3,00
3,01 – 3,50
3,51 – 4,00
4,01 – 4,50
4,51 – 5,00

= 0 bodova
= 10 bodova
= 20 bodova
= 30 bodova
= 40 bodova
= 50 bodova

Ocjene iz svjedodžbe o državnoj maturi i svjedodžbe o završnom ispitu, ulaze u prosjek s
ocjenama završnog razreda srednje škole.
2. Postignuti rezultati na natjecanjima i smotrama
Županijska (regionalna) razina

1. mjesto
2. mjesto

3 boda
2 boda

3. mjesto

1 bod

Državna razina

1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto

4 boda
3 boda
2 boda

Međunarodna razina

1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto

5 bodova
4 boda
3 boda

Bodovi za osvojene rezultate na natjecanjima u skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i
sl.) računaju se kao 50% bodova za pojedinačni nastup iz prethodne tablice.
Ukoliko je isti kandidat sudjelovao na međunarodnoj razini natjecanja ili osvojio jedno od
prva tri mjesta na više nabrojanih razina natjecanja, u obzir se uzma samo jedno i to ono koje
mu nosi najveći broj bodova.
3. Nagrade
Pod nagradom se podrazumijevaju oblici javnih priznanja dodijeljenih u području u kojem se
ocjenjuje darovitost kandidata (za najboljeg učenika, studenta itd.)
- nagrada srednje škole
- nagrada visokog učilišta (dekana)
- nagrada sveučilišta (rektora ili dekana)

2 boda
4 boda
5 bodova

4. Socijalni status
Socijalni status kandidata utvrđuje se prema visini prosjeka prihoda po članu obitelji i ostalim
socijalnim uvjetima te se boduje na sljedeći način kako slijedi:
a) ako prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi
iznos od 100% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike
Hrvatske
1 bod
b) ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo
na pomoć za uzdržavanje
2 boda
c) ako je kandidat iz obitelji s troje i više djece
3 boda
d) kandidat je dijete hrvatskog branitelja
1 bod
e) kandidat je dijete invalida Domovinskog rata
2 boda
f) kandidat je dijete poginulog hrvatskog branitelja ili
stopostotnog invalida Domovinskog rata
3 boda
U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima kandidat s većim
prosjekom ocjena.
Ukoliko na način utvrđen u prethodnom stavku ima više kandidata s istim brojem bodova
prednost će imati kandidat čiji je prosjek prihoda po članu obitelji niži, a ukoliko su i u tom
slučaju izjednačeni prednost ima kandidat s većim ukupnim brojem bodova koji su ostvareni
na osnovi ostalih socijalnih uvjeta.

5. Zdravstveni status
Kandidati s tjelesnim oštećenjima ili težim kroničnim bolestima (70% i više invaliditeta)
ostvaruju dodatna 3 boda.
Članak 19.
Za svaku uzrasnu kategoriju, odnosno za učenike i studente kao i za deficitarna zanimanja
utvrđuje se posebna lista kandidata.
Ako je na nekoj od navedenih kategorija broj dodjeljenih stipendija manji od broja stipendija
raspisanih natječajem, bit će za utvrđenu razliku proširen broj stipendija u drugim
kategorijama.
Članak 20.
Prijedlog lista kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Šibenskokninske županije kao i na web stranici Županije u roku od 8 dana od dana isteka roka za
podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.
U roku od 5 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni
prigovor na listu.
Prigovor se upućuje županu Šibensko-kninske županije putem Upravnog odjela za prosvjetu,
znanost, kulturu i sport.
Župan razmatra prigovore te donosi odluku koja je konačna.
Članak 21.
Nakon isteka roka iz članka 20. ovog pravilnika Povjerenstvo utvrđuje konačne liste
kandidata za dodjelu stipendija koje se objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici županije.
V. PRAVA I OBVEZE UČENIKA I STUDENATA
Članak 22.
U roku od 15 dana od dana objave konačne liste o dodjeli stipendija, s odabranim kandidatima
zaključuju se ugovori o korištenju stipendija koje potpisuju župan i korisnik stipendije.
Ukoliko je korisnik stipendije malodobna osoba, ugovor o korištenju stipendije potpisuje
zakonski zastupnik (roditelj/staratelj).
Članak 23.
Ugovor o korištenju stipendije sadrži:
-

ugovorne strane odnosno njihove zakonske zastupnike i adresu prebivališta
naziv i mjesto obrazovne ustanove

-

naziv struke, zvanja ili zanimanja za koje se obrazuje stipendist
iznos stipendije
početak i vrijeme korištenja stipendije
način rješavanja međusobnih prava i obveza
mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana, odnosno njihovih
zakonskih zastupnika, te druge odredbe.
Članak 24.

Stipendija se dodjeljuje na početku školske odnosno akademske godine za 10 mjeseci.
Stipendija se isplaćuje korisnicima do kraja mjeseca za tekući mjesec.
Stipendija se isplaćuje u deset (10) jednakih obroka, računajući od 1. rujna do 30. lipnja za
učenike i od 1. listopada do 31. srpnja za studente.
Članak 25.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak isplate stipendije predajom potvrde o upisu u
narednu školsku odnosno akademsku godinu i to:
-

učenici do 30. rujna i
studenti do 31. listopada.

Pravo iz prethodnog stavka korisnik stipendije može ostvariti i za svaku narednu godinu,
učenik sve do 30. lipnja završne godine škole, a student sve do 30. srpnja završne godine
studija.
O nastavku korištenja stipendije ugovorne strane iz članka 22. ovog pravilnika sklapaju za
svaku školsku odnosno akademsku godinu Aneks ugovora o korištenju stipendije.
Članak 26.
Ukoliko korisnik stipendije završi školovanje prije zakonom propisanog roka za završetak
školske/akademske godine, danom završetka školovanja gubi pravo na stipendiju, o čemu u
roku 15 dana treba obavijestiti nadležno tijelo Županije.
Članak 27.
Ukoliko korisnik stipendije ne dostavi potvrdu o redovnom upisu u narednu
školsku/akademsku godinu ili ponovno upiše istu godinu školovanja (pad godine) nema više
pravo na nastavak isplate stipendije od strane Šibensko-kninske županije.
Članak 28.
Korisinik stipendije iz članka 27. ovog pravilnika u obvezi je vraćanja stipendije u vremenu
koje je jednako vremenu primanja stipendije.
Otplata počinje od prvog sljedećeg mjeseca od dana spoznaje da je korisnik stipendije izgubio
pravo na njezino daljnje korištenje i to za školsku odnosno akademsku godinu za koju nije

ostvario prolaznost.
Iznimno, na zahtjev korisnika stipendije i prijedlog nadležnog upravnog tijela, župan može
stipendistu odobriti odgodu vraćanja stipendije zbog opravdanih razloga, što se mora
potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom.
VI. JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
Članak 29.
Župan na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, može donijeti odluku o dodjeli
jednokratne novčane pomoći darovitim učenicima i studentima, te drugim osobama na
školovanju u zemlji ili inozemstvu sukladno mogućnostima proračuna, a koje su od posebnog
interesa za Šibensko-kninsku županiju.
Novčana potpora iz prethodnog stavka ne može se odobriti u iznosu većem od ukupnog
godišnjeg iznosa isplaćene stipendije za učenike odnosno studente u tekućoj godini.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i
studentima Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
7/03 i 12/09).
Članak 31.
Sve stručne i administrativno-tehničke poslove oko provođenja odredaba ovog pravilnika
obavlja Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport.
Članak 32.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
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