
Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 

12/18, 60/21) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban („Službene novine Općine 

Barban“ broj 29/15), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici, održanoj dana 2. prosinca 

2021. godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o I. izmjenama i dopunama Odluke o broju studentskih stipendija  

u akademskoj godini 2021./2022. 

 

I. 

 

Članak 1., stavak 1. Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 

2021./2022.,  usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Barban dana 27. rujna 2021. 

godine („Službene novine Općine Barban“ broj 3/21) mijenja se i glasi: 

„U akademskoj godini 2021./2022. Općina Barban dodjeljuje 15 studentskih stipendija, 

od čega 14 redovnih i 1 stipendiju prema socijalnim kriterijima.“ 

 

II. 

 

Sve ostale odredbe Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2021./2022. 

ostaju neizmijenjene. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban.” 
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OBRAZLOŽENJE 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je Statut Općine Barban („Službene novine Općine 

Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21) i Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban („Službene 

novine Općine Barban“ broj 29/15). 

 

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE 

Općina Barban je u akademskoj godini 2020./2021. dodjeljivala 10 studentskih stipendija i to 

9 redovnih i 1 stipendiju prema socijalnim kriterijima. Korisnici stipendija obvezni su 

dostaviti Općini Barban potvrdu o upisu u sljedeću akademsku godinu i prijepis svih ocjena iz 

prethodne godine, kako bi se utvrdilo imaju li pravo na stipendiju u sljedećoj akademskoj 

godini. Nakon pregledane dokumentacije utvrđeno je da sedam (7) redovnih stipendista 

ostvaruje pravo na nastavak stipendiranja u akademskoj godini 2021./2022., dva (2) redovna 

stipendista i jedan (1) stipendist stipendije prema socijalnim kriterijima završili su studij, te 

time izgubili pravo na nastavak stipendiranja u akademskoj godini 2021./2022. 

 

U studenom 2021. godine raspisan je Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za 

akademsku godinu 2021./2022., za pet (5) redovnih studentskih stipendija i tri (3) stipendije 

prema socijalnim kriterijima. U roku za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu 

stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2021./2022. od 3. studenog do 17. studenog 

2021. godine zaprimljeno je ukupno jedanaest (11) prijava za redovnu studentsku stipendiju i 

jedna (1) prijava za stipendije prema socijalnim kriterijima. Upravni odjel za financije, 

gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je rang listu primjenom kriterija više godine 

studija i ostvarenih bodova, te s obzirom na veći interes za redovnu studentsku stipendiju, 

nisu sve prijave ostvarile pravo na stipendiranje.  

 

Obzirom na dvije nedodijeljene stipendije prema socijalnim kriterijima, i povećan interes za 

redovne studentske stipendije, sredstva za dvije nedodijeljene stipendije prema socijalnim 

kriterijima planirana za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Barban 

za 2022. godinu, preusmjeravaju se za Program javnih potreba u obrazovanju Općine Barban 

za 2022. godinu, te u konačnici, Općina Barban dodjeljuje planirani broj studentskih 

stipendija, ukupno 15, od čega 14 redovnih i 1 stipendiju prema socijalnim kriterijima. 

 

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Za provedbu ove Odluke financijska sredstva osigurat će se u Proračunu Općine Barban za 

2022. godinu. 
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