
Na temelju članka 29. Statuta Općine Gola («Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Gola na 
4. sjednici održanoj 11. rujna 2013. donijelo je 

 

P R A V I  L N I K  
o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola 

 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
                                        Članak 1. 

 
Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine 

Gola (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti i način ostvarivanja 

prava na stipendije učenika srednjih škola i redovnih i izvanrednih 
studenata koji imaju prebivalište na području Općine Gola (u daljnjem 

tekstu: Općina).  
 
                                        Članak 2. 

 
Broj stipendija i visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje 

Općinsko vijeće Općine Gola (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) posebnom 

odlukom, sukladno godišnjem proračunu Općine. 
Stipendije se dodjeljuju redovnim učenicima srednjih škola i redovnim 

i izvanrednim studentima visokih učilišta i fakulteta u Republici Hrvatskoj. 
 

 

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA STIPENDIJU  
    UČENIKA, REDOVNIH I IZVANREDNIH STUDENATA 

 
                                        Članak 3. 

 

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja. 
Natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje Općinski načelnik u 

listopadu mjesecu. 

Natječaj se objavljuje u tjednom tisku, na oglasnoj ploči i web 
stranicama Općine Gola. 

Provedbu natječaja, obradu prijava pristiglih na natječaj i utvrđivanje 
prijedloga za odabir učenika i studenata obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Gola (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).  

Općinski načelnik Općine Gola (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) 
donosi odluku o odabiru učenika i studenata za dodjelu stipendije, na 
prijedlog Komisije ze dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima s 

područja Općine Gola, u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja. 
Odluka i rang lista prijavljenih kandidata objavljuju se na oglasnoj 

ploči. 
 

 

 



                                       Članak 4. 

 
Na temelju odluke o odabiru učenika i studenata, s odabranim 

učenikom i studentom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije. 
Ugovor iz prethodnog stavka sadrži posebice podatke o ugovornim 

stranama, iznosu stipendije, načinu isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe 

o vraćanju stipendije, te mjesto i nadnevak zaključenja ugovora i potpise 
ugovornih strana. 

 

                                                Članak 5. 
 

Za dodjelu stipendija natjecati se mogu učenici i studenti koji 
ispunjavaju sljedeće uvjete: 

-da su državljani Republike Hrvatske, 

-da učenik i student imaju prebivalište na području Općine, 
-da su redovni učenici i redovni ili izvanredni studenti, 

-učenici ili studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi, 
ukoliko je visina stipendije niža od visine stipendija koja bi im pripadala 
temeljem posebne Odluke o visini stipendije, mogu ostvariti pravo na 

stipendiju u visini razlike između stipendije po navedenoj odluci i stipendije 
po drugoj osnovi. 

 

                                       Članak 6. 
 

Uz prijavu na natječaj se dostavljaju sljedeći dokumenti: 
   -preslika domovnice, 
   -potvrda o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice), 

   -uvjerenje o redovitom upisu u školsku/akademsku godinu. 
 

1. Učenici srednjih škola: 
- svjedodžba o završenom prethodnom razredu (preslika), 

2. Učenici koji upisuju prvu godinu studija: 

- svjedodžba o završnom ispitu (preslika), 
- svjedodžba o završenom IV. razredu (preslika), 

3. Ostali studenti: 

- prijepis ocjena položenih ispita ili preslika indeksa uz predočenje 
istoga. 

  
          Gornja granica stipendiranja je do 28 godina starosti. 
Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja. 

                                                   
                                                  Članak 7. 

 

          Stipendije se dodjeljuju bespovratno, uz uvjet da korisnici stipendija 
završe srednju školu i studij. 

 
 
 

 



                                                Članak 8. 

 
          Ugovor iz članka 4. ovog Pravilnika raskida se ako se promjene uvjeti 

iz članka 5. ovoga Pravilnika. 
Ugovor se raskida, uz obvezu povrata primljene stipendije u slučaju: 
           -samovoljnog prekida školovanja u tijeku školske godine, 

           -pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo, 
           -ako se naknadno utvrdi da je kandidat dostavio nepotpune i  
netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, a koji su podaci 

bili temelj bodovanju, odnosno utvrđivanju mjesta na rang listi pristiglih 
prijava. 

            U slučaju iz stavka 2. ovoga članka korisnik stipendije je dužan 
vratiti isplaćenu stipendiju u roku od 3 mjeseca od dana raskida ugovora. 
 

                                                Članak 9. 
 

           Korisnik stipendije  koji ne završi studij dužan je vratiti isplaćenu 
stipendiju u roku od 3 mjeseca od prekida školovanja. 
 

Članak 10. 
 

           U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog kojih 

bi korisnik stipendije bio onemogućen ispunjavati ugovorom preuzete 
obveze, korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa takvih 

okolnosti o tome obavijestiti davatelja stipendije, uz podnošenje dokaza, radi 
daljnjeg uređenja međusobnih prava i obveza. 
 

Članak 11. 
 

          Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno za protekli mjesec.  
 

Članak 12. 

 
          Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju o dodjeljenim stipendijama i 
kontrolira provođenje ugovornih obveza. 

          Ukoliko se utvrdi da su se izmjenile činjenice na temelju kojih je 
odobrena stipendija, Jedinstveni upravni odjel predložit će Općinskom 

načelniku donošenje odluke o raskidu ugovora iz članka 4. ovog Pravilnika. 
 
          III. STIPENDIJA U OBLIKU PLAĆANJA TROŠKOVA ŠKOLARINE  

               POLAZNICIMA DOPUNSKOG OBRAZOVANJA 
 
 

Članak 13. 
 

          Na zahtjev polaznika dopunskog obrazovanja, koji ispunjava uvjete iz 
ovog Pravilnika, Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti stipendiju 
u obliku plaćanja troškova školarine i drugih materijalnih izdataka iz članka 

14. ovog Pravilnika kad je to u interesu gospodarstva ili javnih službi 



odnosno društvenog razvitka Općine Gola, ako su za tu svrhu osigurana 

namjenska sredstva u godišnjem proračunu. 
           O uvjetima i načinu plaćanja troškova školarine iz prethodnog stavka 

Općinsko vijeće može donijeti pravilnik. 
           O posebnom obliku stipendiranja iz stavka 1. ovog Pravilnika 
zaključuje se ugovor odgovarajućom primjenom odredaba ovog Pravilnika. 

 
          IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
 

           Korisniku stipendije po osnovi ovog Pravilnika mogu se na temelju 
posebne odluke Općinskog vijeća, a u skladu  proračunom, plaćati i 
odgovarajući troškovi koji nastaju u okviru studiranja (izrada stručnih i 

diplomskih radnji, izrada stručnih i diplomskih radnji, izrada stručnih 
publikacija, troškovi stručnih putovanja i slično). 

 
 

Članak 15. 

 
           Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ . 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPINE GOLA 
 

KLASA: 604-02/13-01/06 

URBROJ: 2137-06/13-1 
Gola, 11. rujna  2013. 

 
                                                                            PREDSJEDNIK: 
                                                                             Marijan Vedriš 

 
 
 


