Temeljem članka 16. i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05. i 2/06.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na 26. sjednici 21. ožujka 2009. godine

ODLUKU
o stipendiranju darovitih učenika i studenata

I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i uvjeti, postupak dodjele stipendija, obveze primatelja
stipendija, način određivanja visine i broja stipendija, kao i druga pitanja u svezi sa stipendiranjem
darovitih učenika srednjih škola (u daljnjem tekstu: učenici) i darovitih studenata diplomskog
sveučilišnog studija, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (u
daljnjem tekstu: studenti) u redovitom sustavu obrazovanja.
II. OPĆI UVJETI
Članak 2.
Osječko-baranjska županija (u daljnjem tekstu: Županija) odobravat će stipendije u trajanju od
deset mjeseci tijekom jedne školske odnosno akademske godine za napredovanje darovitih učenika
počevši od trećeg razreda srednje škole i za napredovanje darovitih studenata na drugoj razini
sveučilišnog studija i to od četvrte godine za studijske programe integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija i od prve godine diplomskog sveučilišnog studija.
Članak 3.
Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih
značajnih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i športu ostvarenih u
prethodne dvije godine obrazovanja.
Članak 4.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, učenici i
studenti:
koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se
temeljem propisa dokazuje državljanstvo,
koji imaju status redovitog učenika ili studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u određeni
program srednje škole, odnosno određeni program na visokom učilištu,
koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina, što dokazuju
potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,
koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima, što dokazuju pisanom
izjavom punoljetnog kandidata odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika.

Ukoliko Županija s nekim od kandidata koji je bio stipendist Županije raskine ugovor o
stipendiranju ili korisnik stipendije završetkom školske godine u kojoj je dobivao stipendiju ne ostvari
prosjek ocjena 4,50, odnosno student tijekom akademske godine u kojoj je dobivao stipendiju ne
ostvari prosjek 3,50, kandidat ne može ponovno ostvariti pravo na dodjelu stipendije na istoj razini
obrazovanja.
III. KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA
III.1.

KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM UČENICIMA
Članak 5.

-

Kriteriji za dodjelu stipendija darovitim učenicima jesu:
opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog,
pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama i izložbama inovacija,
osvojene nagrade,
socijalni status.
Članak 6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
-

Kriteriji iz članka 5. ove Odluke utvrđuju se na sljedeći način:
Opći uspjeh učenika iz svih predmeta u prethodne dvije godine obrazovanja utvrđuje se
jedinstvenom prosječnom ocjenom za svaku godinu posebno tako da se zbroj pojedinačnih
ocjena iz svih predmeta podijeli s ukupnim brojem predmeta. Tako dobiven prosjek izražava
se određenim brojem bodova za svaku godinu. Opći uspjeh dokazuje se svjedodžbama dviju
prethodnih godina obrazovanja.
Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog dokazuje se
potvrdom škole.
Pohađanje redovite druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se
potvrdom o upisu.
Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama i izložbama inovacija u prethodne dvije
godine obrazovanja dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela
smotre, natjecanja ili izložbe.
Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi.
Socijalni status kandidata dokazuje se:
potvrdom Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za
svakog člana zajedničkog kućanstva,
potvrdom srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju člana obitelji izvan
područja Osječko-baranjske županije,
potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u
evidenciji nezaposlenih osoba,
izjavom o članovima zajedničkog kućanstva,
preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz
matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavom roditelja da
ne živi u izvanbračnoj zajednici,
preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
potvrdom za roditelja/staratelja kandidata o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
ili rješenjem nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili rješenjem nadležnog
ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata.
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Članak 7.
Mjerila za kriterije iz članka 5. ove Odluke jesu:
1.

Opći uspjeh u prethodnom obrazovanju u srednjoj školi

Opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja u srednjoj školi vrednuje se za svaku
godinu prema bodovima iskazanim u tablici koja slijedi:
Prosječna ocjena
4,91-5,00
4,81-4,90
4,71-4,80
4,61-4,70
4,50-4,60
4,492.

Bodovi
13
11
8
6
3
0

Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog

Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog učenicima se
boduje s 5 bodova.
3.

Pohađanje druge srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu

Vrednuje se s 3 boda ukoliko kandidat uz redovitu pohađa i drugu srednju školu u redovitom
sustavu obrazovanja (glazbenu, plesnu i dr.).
4.

Sudjelovanje i uspjeh učenika na smotrama, natjecanjima i izložbama inovacija

Vrednuju se rezultati ostvareni na natjecanjima i smotrama na kojima je plasman postignut
selektivnim postupkom najboljih učenika kroz natjecanja od školske do državne razine, a prema
uputama odobrenim od ministarstva nadležnog za obrazovanje, a prema tablici koja slijedi:
Rang natjecanja/smotre
županijski/međužupanijski

državni

međunarodni

Osvojeno mjesto
1.
2.
3.
zapažen rezultat
sudjelovanje
1.
2.
3.
sudjelovanje
1.
2.
3.
sudjelovanje

Bodovi za natjecanja
10
8
6
5
3
15
12
9
5
20
17
14
10

Zapažen rezultat postiže učenik na natjecanjima i smotrama na kojima nema rangiranja od
prvog do trećeg mjesta na županijskoj razini, ako je pozvan na državno natjecanje ili smotru.
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Za priznate inovacije i druga postignuća natjecateljskog karaktera, ukoliko ih organizira
institucija ili granski savez na državnoj razini, boduju se samo prva tri mjesta na državnoj ili
međunarodnoj razini ukoliko su prethodno prošla selekciju na najmanje dvije razine natjecanja, a
prema tablici koja slijedi:
Rang natjecanja/smotre
državni
međunarodni

Osvojeno mjesto
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Bodovi za natjecanja
15
12
9
20
17
14

Za olimpijske športove koji nisu predviđeni uputama iz stavka 1. ove točke priznaju se
rezultati postignuti u klupskim natjecanjima na državnoj razini.
Ukoliko se kandidat natječe u istom športu za školski športski klub i za klub na razini
grada/općine, vrednuju se rezultati koji su povoljniji za kandidata.
U tablicama iz stavka 1. i 3. ove točke označeni su bodovi za samostalan nastup. Za
sudjelovanje i osvojene nagrade na natjecanjima skupina (ekipe, umjetničke skupine i sl.) računa se
50% bodova za samostalan nastup. Osvojeno mjesto isključuje bodovanje po osnovi sudjelovanja.
5.

Dodijeljene nagrade učenicima

Pod nagradom se podrazumijeva posebnim aktom srednje škole propisana nagrada za
postignute rezultate u učenju i ostalim oblicima aktivnosti za svaku od prethodne dvije godine
obrazovanja, a prema bodovima iskazanim u tablici koja slijedi:
Vrsta/rang nagrade
nagrada za najboljeg učenika srednje škole
nagrada škole za najboljeg učenika u svojoj
generaciji

Bodovi
2
1

Ukoliko je za iste rezultate dodijeljeno više nagrada u jednoj godini, vrednuje se samo nagrada
najvišeg ranga.
6.

Socijalni status učenika

Socijalni status učenika utvrđuje se prema prosječnoj mjesečnoj visini dohotka ostvarenog po
članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu i ostalim socijalnim uvjetima kako
slijedi:
1.

Visina dohotka po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu:

Visina dohotka
do 499,99 kuna
500,00 - 999,99 kuna
1.000,00 - 1.499,99 kuna
1.500,00 - 1.999,99 kuna
2.000,00 - 2.499,99 kuna
2.500,00 - 2.999,99 kuna
od 3.000,00 kuna i više

Broj bodova
9
8
7
6
4
2
0
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2.

Ostali socijalni uvjeti:

Ostali socijalni uvjeti
- kandidat i članovi obitelji kandidata su na redovitom
školovanju u srednjoj školi ili na visokom učilištu
izvan Osječko-baranjske županije (po članu)
- roditelj/staratelj kandidata je u evidenciji nezaposlenih
osoba
- kandidat je iz obitelji s troje i više djece (po djetetu)
- kandidata uzdržava samohrani roditelj
- kandidat je dijete bez oba roditelja
- kandidat je dijete hrvatskog branitelja ili invalida
Domovinskog rata
- kandidat je dijete poginulog hrvatskog branitelja ili
stopostotnog invalida Domovinskog rata

Broj bodova
1
1
1
2
3
2
3

Bodovi ostvareni na osnovi mjerila iz ovoga članka zbrajaju se za svakog kandidata
pojedinačno te se temeljem ukupnog broja bodova kandidati uvrštavaju na listu reda prvenstva.
Članak 8.
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 za proteklu kalendarsku godinu niži,
a ukoliko su i u tom slučaju izjednačeni prednost ima kandidat s većim ukupnim brojem bodova koji
su ostvareni po osnovi ostalih socijalnih uvjeta.
III.2.

KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
Članak 9.

-

Kriteriji za dodjelu stipendija darovitim studentima jesu:
opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
objavljeni radovi,
izlaganja na znanstvenim skupovima,
sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija,
osvojene nagrade,
socijalni status.
Članak 10.

1.

2.
3.

Kriteriji iz članka 9. ove Odluke utvrđuju se na sljedeći način:
Opći uspjeh studenta utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom za svaku od prethodne
dvije godine obrazovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz svih ispita podijeli s
ukupnim brojem ispita. Opći uspjeh dokazuje se ovjerenim prijepisom ocjena za svaku
godinu.
Objavljeni radovi dokazuju se preslikom naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika
sažetaka te preslikom početne stranice rada.
Izlaganja na znanstvenim skupovima dokazuju se dokazom o sudjelovanju na skupu te
izvatkom iz zbornika radova sa skupa ili izvatkom iz zbornika sažetaka.
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4.
5.
6.
-

Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima te izložbama inovacija u prethodne dvije godine
obrazovanja dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela
natjecanja ili izložbe.
Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi.
Socijalni status studenta dokazuje se:
potvrdom Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za
svakog člana zajedničkog kućanstva,
potvrdom srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju za člana obitelji izvan
područja Osječko-baranjske županije,
potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u
evidenciji nezaposlenih osoba,
izjavom o članovima zajedničkog kućanstva,
preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz
matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavom roditelja da
ne živi u izvanbračnoj zajednici,
preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
potvrdom za roditelja/staratelja kandidata o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
ili rješenjem nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili rješenjem nadležnog
ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata.
Članak 11.
Mjerila za kriterije iz članka 9. ove Odluke jesu:

1.

Opći uspjeh u prethodnom obrazovanju na visokom učilištu

Opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja na visokom učilištu vrednuje se za svaku
godinu prema bodovima iskazanim u tablici koja slijedi:
Prosječna ocjena
4,81 - 5,00
4,61 - 4,80
4,41 - 4,60
4,21 - 4,40
4,01 - 4,20
3,81 - 4,00
3,61 - 3,80
3,41 - 3,60
3,21 - 3,40
3,01 - 3,20
2,81 - 3,00
2,61 - 2,80
2,00 - 2,60
2.

Bodovi
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Objavljeni radovi

Pod objavljenim radovima podrazumijevaju se radovi koji su kategorizirani kao pregledni
radovi, izvorni znanstveni radovi i stručni radovi objavljeni u časopisima s recenzijom, a prema
podzakonskom propisu koji uređuje uvjete za izbor u znanstvena zvanja za pojedina znanstvena
područja i polja, odnosno studentski časopisi s recenzijom, a prema bodovima iskazanim u tablici koja
slijedi:
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Bodovi prema udjelu doprinosa autora
do 3 autora
od 3 do 5 autora
8
4
6
3
4
2
2
1

Objavljeni radovi
u stranoj recenziranoj publikaciji
u domaćoj recenziranoj publikaciji
u stranoj recenziranoj studentskoj publikaciji
u domaćoj recenziranoj studentskoj publikaciji
3.

Izlaganja studenata na znanstvenim skupovima

Pod znanstvenim skupovima podrazumijevaju se redovite godišnje konferencije, kongresi ili
simpoziji koje prate zbornici sažetaka. Ukoliko znanstveni skup prati zbornik radova, objavljeni rad
vrednuje se kao u točki 2. ovoga članka.
Bodovanje objavljenog znanstvenog rada isključuje bodovanje po osnovi izlaganja na
znanstvenom skupu.
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima boduje se prema tablici koja slijedi:
Bodovi prema udjelu doprinosa autora
do 3 autora
od 3 do 5 autora
8
4
6
3
4
2
2
1

Znanstveni skup
međunarodni znanstveni skup
domaći znanstveni skup
studentski međunarodni znanstveni skup
studentski domaći znanstveni skup
4.

Sudjelovanje i uspjeh studenata na natjecanjima i izložbama inovacija

Vrednuju se rezultati ostvareni na natjecanjima na kojima je plasman postignut selektivnim
postupkom najboljih studenata kroz natjecanja od sveučilišne do državne razine, a koje organizira i
utvrđuje pravila natjecanja institucija ili savez kojima je to povjerilo ministarstvo nadležno za visoko
obrazovanje.
Rezultati ostvareni na natjecanjima vrednuju se prema tablici koja slijedi:
Rang natjecanja

Osvojeno mjesto
1.
2.
3.
sudjelovanje
1.
2.
3.
sudjelovanje
1.
2.
3.
sudjelovanje

sveučilišni

državni

međunarodni

Osvojeno mjesto isključuje bodovanje po osnovi sudjelovanja.
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Bodovi za natjecanja
i izložbe inovacija
4
3
2
1
5
4
3
2
6
5
4
3

Za priznate inovacije i druga postignuća natjecateljskog karaktera, ukoliko ih organizira
institucija ili granski savez na državnoj razini, boduju se samo prva tri mjesta na državnoj ili
međunarodnoj razini ukoliko su prošla selekciju na najmanje dvije razine natjecanja, a prema tablici
koja slijedi:
Rang natjecanja

Osvojeno mjesto
1.
2.
3.
1.
2.
3.

državni
međunarodni

Bodovi za natjecanja
i izložbe inovacija
5
4
3
6
5
4

Za olimpijske športove koji nisu predviđeni pravilima iz stavka 1. ove točke priznaju se
rezultati postignuti u klupskim natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini, ako su prošla selekciju
na najmanje dvije razine natjecanja.
U tablicama u stavku 2. i 4. ove točke označeni su bodovi za samostalan nastup. Za
sudjelovanje i osvojene nagrade na natjecanjima ili skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i sl.)
računa se 50% bodova za samostalni nastup.
Osvojeno mjesto isključuje bodovanje po osnovi sudjelovanja.
5.

Dodijeljene nagrade studentima

Pod nagradom se podrazumijeva posebnim aktom visokog učilišta propisana nagrada za
postignute rezultate u učenju i ostalim oblicima aktivnosti za svaku od prethodne dvije godine
obrazovanja.
Vrsta/rang nagrade
nagrada sveučilišta (rektorova nagrada) za najboljeg studenta
nagrada sveučilišta (rektorova nagrada) za seminarski rad
nagrada za najboljeg studenta visokog učilišta (dekanova
nagrada)

Bodovi
8
6
4

Ukoliko je za iste rezultate dodijeljeno više nagrada u jednoj godini, vrednuje se samo nagrada
najvišeg ranga.
6.

Socijalni status studenta

Socijalni status studenta utvrđuje se prema prosječnoj mjesečnoj visini dohotka ostvarenog po
članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu i ostalim socijalnim uvjetima kako
slijedi:
1.

Visina dohotka po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu:
Visina dohotka

Broj bodova
9
8
7
6
4
2
0

do 499,99 kuna
500,00 - 999,99 kuna
1.000,00 - 1.499,99 kuna
1.500,00 - 1.999,99 kuna
2.000,00 - 2.499,99 kuna
2.500,00 - 2.999,99 kuna
od 3.000,00 kuna i više
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2.

Ostali socijalni uvjeti:

Ostali socijalni uvjeti
- kandidat ili članovi obitelji kandidata su na redovitom
školovanju u srednjoj školi ili na visokom učilištu
izvan Osječko-baranjske županije (po članu)
- roditelj/staratelj kandidata je u evidenciji nezaposlenih osoba
- kandidat je iz obitelji s troje i više djece (po djetetu)
- kandidata uzdržava samohrani roditelj
- kandidat je dijete bez oba roditelja
- kandidat je dijete hrvatskog branitelja ili invalida
Domovinskog rata
- kandidat je dijete poginulog hrvatskog branitelja ili
stopostotnog invalida Domovinskog rata

Broj bodova
1
1
1
2
3
2
3

Bodovi ostvareni na osnovi mjerila iz ovoga članka zbrajaju se za svakog kandidata
pojedinačno te se, temeljem ukupnog broja bodova, kandidati uvrštavaju na listu reda prvenstva.
Članak 12.
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 zajedničkog kućanstva ostvaren za proteklu
kalendarsku godinu niži, a ukoliko su i u tom slučaju izjednačeni, prednost ima kandidat s većim
ukupnim brojem bodova koji su ostvareni po osnovi ostalih socijalnih uvjeta.
IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 13.
Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja.
Natječaj objavljuje upravno tijelo Županije nadležno za poslove prosvjete.
-

Natječaj sadrži podatke o:
nazivu tijela koje objavljuje natječaj,
vremenu trajanja natječaja,
općim uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava,
dokazima o ispunjavanju uvjeta i kriterija,
broju stipendija i visini stipendije za učenike i studente,
nazivu i adresi tijela kojem se zahtjevi podnose.

Natječaj se objavljuje u "Glasu Slavonije" te na web stranicama Županije i Sveučilišta J. J.
Strossmayera u mjesecu rujnu tekuće godine. Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od
dana objave.
Članak 14.
Prijavu za natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za maloljetne učenike
roditelj ili staratelj na odgovarajućem obrascu, koji će utvrditi Povjerenstvo iz članka 15. ove Odluke.
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Članak 15.
Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) ima predsjednika i šest članova koje imenuje župan na vrijeme trajanja svog mandata.
Povjerenstvo radi na sjednicama, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. U svom
radu Povjerenstvo odgovarajuće primjenjuje postupovne odredbe općih akata kojima je uređen rad
radnih tijela Županije.
Članak 16.
Povjerenstvo utvrđuje pravodobnost i potpunost podnesenih prijava, ispunjavanje uvjeta i
kriterija propisanih Odlukom, odlučuje u prvom stupnju o dodjeli stipendije utvrđivanjem liste reda
prvenstva kandidata koji ispunjavaju uvjete bodovanjem sukladno Odluci te izvršava i daljnje radnje u
svezi s provedbom ugovora.
Liste reda prvenstva utvrđuju se odvojeno za dodjelu stipendija darovitim učenicima, odnosno
darovitim studentima.
Tijekom obrade podnesenih prijava Povjerenstvo može od kandidata ili stručnih institucija
tražiti dopunske podatke odnosno provjeru podataka te stručna mišljenja.
Članak 17.
Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija Povjerenstvo objavljuje na oglasnoj ploči Županije i
na web stranicama Županije.
U roku od osam dana od dana isticanja liste, svaki kandidat koji je sudjelovao u natječaju
može uložiti prigovor na listu u pisanom obliku.
Ukoliko niti jedan kandidat ne podnese prigovor, danom isteka roka za prigovor lista postaje
konačna.
U slučaju prigovora, lista postaje konačna nakon što se odluči povodom prigovora.
Temeljem podnesenog Izvješća Povjerenstva, župan odlučuje povodom prigovora kandidata.
Upravno tijelo Županije nadležno za poslove prosvjete, temeljem konačne liste, donosi
Rješenje o dodjeli stipendija kandidatima.
V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Članak 18.
Temeljem Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog
korisnika zaključuje se ugovor o stipendiranju.
-

Ugovor o stipendiranju sadrži:
ime odnosno naziv ugovornih strana,
naziv škole/visokog učilišta, razred/godinu studija, razinu studija te naziv srednjoškolskog
programa odnosno sveučilišnog studijskog programa,
vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,
visinu i način isplate stipendije,
druga prava i obveze ugovornih strana.
S korisnikom sredstava ugovor potpisuje župan.
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Članak 19.
Stipendije se dodjeljuju darovitim učenicima i studentima u trajanju od deset mjeseci.
Iznimno od stavka 1. ovog članka apsolvent može ostvariti pravo na stipendiju najdulje u
trajanju od šest mjeseci nakon završetka zadnjeg semestra.
Stipendija se korisnicima isplaćuje u mjesečnim obrocima i to početkom mjeseca za tekući
mjesec.
Članak 20.
Učeniku trećeg, odnosno četvrtog razreda srednje škole stipendija se dodjeljuje od 1. rujna
tekuće godine do 30. lipnja iduće godine.
Ukoliko učenik tijekom korištenja stipendije izgubi status redovitog učenika, učenik gubi
pravo na stipendiju.
Sukladno ocjeni o opravdanosti zahtjeva učenika o oslobađanju od obveze vraćanja stipendije,
Povjerenstvo će odlučiti o povratu stipendije.
Članak 21.
Studentu koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije, stipendija se dodjeljuje od 1. listopada
tekuće godine do 31. srpnja iduće godine, a apsolventu u pravilu od 1. listopada tekuće godine do 31.
ožujka iduće godine, odnosno u trajanju od šest mjeseci nakon završetka zadnjeg semestra. Pri tome se
priznaje najkraće vrijeme propisanog trajanja obrazovanja.
Ukoliko stipendist diplomira ranije nego je utvrđeno prethodnim stavkom, obustavlja mu se
isplata stipendije u prvom sljedećem mjesecu nakon diplomiranja.
Ukoliko student na temelju posebnih postignuća ostvari stipendiju drugog stipenditora u
trajanju kraćem od godine dana za to vrijeme obustavlja mu se isplata županijske stipendije.
Članak 22.
Kao dokaz o izvršenju ugovorne obveze, učenici su dužni podnijeti presliku svjedodžbe
prethodno završenog razreda i potvrdu o upisu u narednu godinu obrazovanja i to najkasnije u roku od
15 dana od završetka školske godine, a studenti ovjereni prijepis ocjena za prethodnu godinu
obrazovanja i potvrdu o upisu u narednu godinu i to najkasnije u roku od 15 dana od završetka
redovnog upisnog roka.
Članak 23.
Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor o stipendiranju.
Županija će raskinuti ugovor iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetima utvrđenim propisima o
obveznim odnosima, a osobito u sljedećim slučajevima:
ako korisnik stipendije prekine obrazovanje za koje su mu dodijeljena sredstva,
ako korisnik stipendije zaključi ugovor s drugim stipenditorom.
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Članak 24.
Korisnici stipendije dužni su u cijelosti vratiti primljene iznose u slučaju raskida ugovora o
stipendiranju, osim u slučaju iz članka 21. stavak 3. ove Odluke.
Primljena sredstva korisnik je dužan vratiti jednokratno ili obročno.
Ukoliko korisnik vraća primljeni iznos jednokratno ne obračunavaju mu se kamate.
Ukoliko korisnik vraća primljeni iznos obročno, obračunat će mu se kamate u visini kamatne
stope na kunske štedne uloge oročene na godinu dana, a kod banke kod koje Županija ima otvoren
žiro-račun za redovito poslovanje. Korisnik vraća iznos ukupne obveze na način i u obrocima kako ih
je primao.
Odluku o drugačijem načinu vraćanja primljenih sredstava može donijeti župan na zahtjev
stipendista, a na prijedlog Povjerenstva.
VI. NAČIN ODREĐIVANJA VISINE I BROJA STIPENDIJA
Članak 25.
Ukupan iznos sredstava namijenjen za stipendiranje darovitih učenika i studenata utvrđuje se
Proračunom Županije.
Raspored sredstava na sredstva za stipendiranje učenika i sredstva za stipendiranje studenata
utvrđuje župan na prijedlog Povjerenstva imajući u vidu za tu namjenu osigurana sredstva u Proračunu
Županije u postupku pripreme natječaja za dodjelu stipendija.
Članak 26.
Visina učeničkih i studentskih stipendija određuje se ovisno o prosječnim cijenama smještaja
u učeničkim odnosno studentskim domovima, cijenama prehrane u studentskim restoranima te
kretanju troškova života do visine neoporezivog iznosa.
Broj stipendija koje će se dodijeliti za određenu školsku odnosno akademsku godinu utvrđuje
se stavljanjem u odnos raspoloživih sredstava iz članka 25. i visine utvrđenih stipendija.
Broj i visinu stipendija utvrđuje župan na prijedlog Povjerenstva.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Iznimno od odredbe članka 2. ove Odluke, Županija će dodjeljivati stipendije i studentima
dodiplomskog studija koji su započeli studij prije akademske godine 2005./06. i to počevši od četvrte
godine studija pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.
Članak 28.
Administrativne, tehničke i stručne poslove vezane uz rad Povjerenstva iz članka 15. i druge
poslove vezane uz provedbu ove Odluke obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove
prosvjete.
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Članak 29.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju i odobravanju drugih
oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima ("Županijski glasnik" broj 9/04. i 6/07.) i
Pravilnik o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima
("Županijski glasnik" broj 8/07. i 9/08.).
Učenici, odnosno studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije temeljem odredbi
Odluke i Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju ostvarivati pravo na stipendiju pod uvjetima
utvrđenim ugovorom.
Članak 30.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške
i ženske osobe.
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa: 604-02/09-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-09-5
Osijek, 21. ožujka 2009.

Predsjednik
Ivica Završki, v.r.
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