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

12/18, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 5. rujna 2022. 

godine donosi 

 

PRAVILNIK 

za dodjelu stipendija Općine Barban 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom za dodjelu stipendija Općine Barban (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju 

se kriteriji, mjerila, postupak dodjele, korištenje te druga pitanja u svezi stipendiranja studenata 

koji imaju prebivalište na području Općine Barban. 

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški 

i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 2. 

Davatelj stipendija je Općina Barban (u daljnjem tekstu: Općina), a sredstva za ovu namjenu 

osiguravaju se u Proračunu Općine, sukladno financijskim mogućnostima u tekućoj 

proračunskoj godini. 

 

Članak 3. 

Poslove u svezi s dodjelom stipendija propisanih ovim Pravilnikom obavlja upravni odjel 

nadležan za poslove koji se odnose na društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odjel), 

samostalno ili u suradnji s ostalim upravnim tijelima Općine. 

 

Članak 4. 

Stipendije se sukladno odredbama ovog Pravilnika dodjeljuju redovitim studentima 

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, 

odnosno stručnih studija i diplomskih specijalističkih stručnih studija. 

 

 

II. KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA 

Članak 5. 

Opći kriteriji za dodjelu stipendija: 

− da je podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendije državljanin Republike Hrvatske s 

prebivalištem na području Općine Barban, 

− da podnositelj zahtjeva nije stariji od 25 godina, 

− da je podnositelj zahtjeva redovni student višeg ili visokog učilišta koje nije privatno, 

− da podnositelj zahtjeva nije korisnik stipendije ili novčanih primanja koja imaju 

obilježja stipendije od strane druge pravne osobe ili subjekta za vrijeme dodjele i 

korištenja stipendije Općine Barban. 

 



Članak 6. 

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija: 

a) opći uspjeh u prethodnim godinama školovanja (za studente 1. godine studija boduje se 

prosjek ocjena 3. i 4. razreda srednje škole te on mora biti najmanje 4,00, a za studente 

viših godina studija boduje se prosjek ocjena položenih predmeta u prethodnoj 

akademskoj godini te on mora biti najmanje 3,00), 

b) deficitarnost zanimanja, 

c) socijalni kriteriji, 

d) sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu, 

e) sportaši, 

f) posebne prilike. 

 

Članak 7. 

Pravo prvenstva na dodjelu stipendija utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija koji se 

izražavaju brojem bodova: 

 

a) USPJEH 

− za studente 1. godine studija – prosjek ocjena 3. i 4. razreda srednje škole, i to: 

− 4,00 – 4,49 = 10 bodova 

− 4,50 – 4,79 = 15 bodova 

− 4,80 – 5,00 = 20 bodova 

− za studente viših godina studija – prosjek ocjena položenih predmeta u prethodnoj 

akademskoj godini, i to: 

− 3,00 – 3,49 = 5 bodova 

− 3,50 – 3,99 = 10 bodova 

− 4,00 – 4,49 = 15 bodova 

− 4,50 – 5,00 = 20 bodova 

 

b) DEFICITARNOST ZANIMANJA 

− student koji se školuje za deficitarno zanimanje = 10 bodova 

Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje se svake godine prilikom objave Javnog natječaja, a 

na temelju Preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

c) SOCIJALNI KRITERIJI 

− student s utvrđenim tjelesnim invaliditetom/teškoćama u razvoju od najmanje 80% = 15 

bodova 

− student bez odgovarajuće roditeljske skrbi, povjereno na čuvanje i odgoj temeljem 

rješenja nadležnog tijela =15 bodova 

− student bez oba roditelja = 15 bodova 

− student samohranog roditelja = 10 bodova 

− student iz kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade = 10 bodova 

− student iz obitelji s troje i više djece = 5 bodova 

− student čiji su brat i/ili sestra također redovni studenti = 5 bodova 



d) SUDJELOVANJE RODITELJA U DOMOVINSKOM RATU 

− student - dijete sudionika Domovinskog rata = 5 bodova 

− student - dijete invalida Domovinskog rata = 10 bodova 

− student - dijete poginulog hrvatskog branitelja = 15 bodova 

 

e) SPORTAŠI 

− student kategorizirani sportaš prema Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) = 10 

bodova 

− student član nacionalne sekcije = 5 bodova 

Kategorizirani sportaši prema kriterijima HOO trebaju biti članovi športskih udruga s 

područja Istarske županije. 

Ukoliko je kandidat kategoriziran prema HOO, a član je i nacionalne selekcije, prilikom 

bodovanja ostvaruje pravo na veći broj bodova, odnosno 10. 

 

f) POSEBNE PRILIKE 

− student dobitnik rektorove nagrade za izvrsnost = 10 bodova 

− student dobitnik dekanove nagrade za izvrsnost = 5 bodova 

− student koji je u 3. ili 4. razredu srednje škole postigao uspjeh na županijskom/državnom 

natjecanju (prva tri mjesta) - za studente 1. godine studija = 5 bodova 

− volonterski rad = 5 bodova. 

Pod kriterijem „volonterski rad“ podrazumijeva se rad u različitim neprofitnim 

organizacijama i udrugama civilnog društva kao i rad u različitim specijaliziranim 

domovima, ustanovama i centrima koji su prepoznati kao organizacije koje rade za opće 

dobro u trajanju od najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini. 

 

Članak 8. 

U slučaju da podnositelj zahtjeva studira u inozemstvu, na odgovarajući će se način izvršiti 

bodovanje ocjena koje se primjenjuju sukladno sustavu ocjenjivanja u konkretnoj državi. 

 

Članak 9. 

U slučaju kada dva ili više studenta ostvaruju jednak broj bodova, prednost na listi za dodjelu 

stipendija ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju (prosjek ocjena), a ako su 

kandidati ostvarili isti uspjeh, prednost ima student koji je upisao višu godinu studija. Ako su 

kandidati i dalje izjednačeni, prednost ima student po osnovi deficitarnosti zanimanja. 

 

 

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 

Članak 10. 

Broj stipendija i njihov iznos utvrđuje se svake godine posebnom odlukom Načelnika ovisno o 

mogućnostima Proračuna. 

 

 



Članak 11. 

Stipendije se studentima dodjeljuju putem Javnog natječaja. 

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Načelnik početkom akademske godine, a najkasnije do 

kraja studenoga tekuće godine. 

Rok za podnošenje prijava po Javnom natječaju ne može biti kraći od 15 dana.  

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici Općine, na oglasnoj ploči, a može se objaviti i 

obavijest o raspisivanju natječaja u dnevnom tisku. 

 

Članak 12. 

Natječaj za dodjelu stipendija obvezno sadrži: 

− naznaku akademske godine u kojoj se raspisuje javni natječaj, 

− broj stipendija koje će se dodijeliti i mjesečni iznos stipendija, 

− rok za podnošenje prijave, 

− naznaku adrese tijela kojem se dostavljaju prijave, 

− dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu na javni natječaj, 

− popis deficitarnosti zanimanja na temelju Preporuke Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, 

− kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir između prijavljenih kandidata. 

 

Članak 13. 

Prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji utvrđuje 

Odjel. 

Zahtjevu za dodjelu stipendije prilažu se sljedeći obvezni dokumenti: 

1. Osobna iskaznica – preslika, 

2. Potvrda o prebivalištu, 

3. Potvrda o redovnom upisu na studij ili višu godinu studija, 

4. Svjedodžbe za 3. i 4. razred srednje škole (za studente koji su 1. godina studija) – 

preslika, 

5. Prijepis ocjena prethodne godine studija (za studente viših godina studija), 

6. Presliku bankovne kartice ili potvrdu banke o IBAN računu (žiroračun), 

7. Privolu za obradu osobnih podataka u svrhu stjecanja stipendije. 

Za dokazivanje ostalih kriterija dostavljaju se sljedeći dokumenti (ovisno koji je kriterij 

primjenjiv za podnositelja zahtjeva): 

1. Potvrdu/e nadležnog tijela koja dokazuje činjenice iz točke c) socijalni kriteriji 

2. Potvrdu nadležnog tijela koja dokazuje činjenice iz točke d) sudjelovanje roditelja u 

domovinskom ratu 

3. Potvrdu/e nadležnog tijela koja dokazuje činjenice iz točke e) sportaši 

4. Potvrdu/e nadležnog tijela koja dokazuje činjenice iz točke f) posebne prilike. 

 

 

 



Članak 14. 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Odjel pristupa razmatranju pristiglih prijava i njima 

priložene dokumentacije. 

Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom ovim Pravilnikom utvrđenih kriterija. 

 

Članak 15. 

Na temelju postignutih bodova Odjel utvrđuje rang listu koja se objavljuje na službenoj stranici 

Općine i na oglasnoj ploči. 

Kandidati koji nisu zadovoljni rezultatima imaju pravo podnošenja prigovora Načelniku u roku 

od 8 dana od objavljivanja rang liste. 

Zaključak Načelnika o prigovoru na rang listu je konačan. 

 

Članak 16. 

Nakon isteka roka iz članka 15. Načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija. 

 

Članak 17. 

Ukoliko kandidat koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od dodijeljene stipendije nakon 

donošenja Odluke o dodjeli stipendija, rang lista iz članka 15. se pomiče te pravo na stipendiju 

ostvaruje sljedeći kandidat. 

 

 

V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE 

Članak 18. 

Na temelju Odluke Načelnika o dodjeli stipendija sa studentom kojem je odobrena stipendija 

sklapa se Ugovor o studentskoj stipendiji. 

Ugovorom o studentskoj stipendiji reguliraju se prava i obveze utvrđene ovim Pravilnikom. 

 

Članak 19. 

Stipendija se isplaćuje za 10 mjeseci akademske godine, od 1. listopada tekuće godine do 31. 

srpnja iduće godine. Stipendija se ne isplaćuje za kolovoz i rujan tekuće akademske godine. 

Isplata stipendije obavlja se putem žiroračuna stipendista kod jedne od poslovnih banaka. 

 

Članak 20. 

Korisnik stipendije po završetku akademske godine, a najkasnije do 31. listopada, dužan je 

Odjelu dostaviti potvrdu o redovnom upisu u sljedeću akademsku godinu i prijepis ocjena iz 

prethodne godine kako bi se moglo utvrditi ostvaruje li pravo na stipendiju i u sljedećoj 

akademskoj godini. 

 

Članak 21. 

Da bi student ostvario pravo na stipendiju u sljedećoj akademskoj godini, mora ostvariti prosjek 

ocjena najmanje 4,00 na prethodnoj godini studija, odnosno najmanje 3,5 za zvanje koje je kao 

deficitarno određeno ovim Pravilnikom. 



Članak 22. 

Korisnik stipendije koji je stekao status apsolventa, sukladno statutu ili drugom općem aktu 

visokoobrazovne ustanove, nema pravo na isplatu stipendije Općine. 

 

Članak 23. 

Student ima pravo na stipendiju samo kada prvi puta upisuje pojedinu godinu studija. 

U slučaju da stipendist godinu za koju je dobio stipendiju ne završi u cijelosti, odnosno sljedeću 

godinu upiše parcijalno, nije dužan vratiti primljeni iznos stipendije. 

 

Članak 24. 

Ukoliko student koji prima stipendiju Općine ostvari i prihvati stipendiju po nekoj drugoj 

pravnoj osnovi, gubi pravo na stipendiju ostvarenu temeljem ovog Pravilnika i dužan je vratiti 

do tada primljeni iznos stipendije. 

Stipendiju Općine student može ostvariti ponovnim javljanjem na javni natječaj. 

 

Članak 25. 

Korisnik stipendije obvezan je bez odgode obavijestiti Odjel i dostaviti odgovarajuće dokaze 

ukoliko nastupe okolnosti koje bi bile od značaja i mogu utjecati na pravo ostvarivanja 

stipendije (promjena prebivališta, status mirovanja, prekid školovanja i dr.). 

 

Članak 26. 

Iznimno, tijekom trajanja ugovora o studentskoj stipendiji, može nastupiti privremeno 

mirovanje prava i obveza iz ugovora ako student iz objektivnih razloga ne uspije redovno 

upisati narednu akademsku godinu (zbog bolesti korisnika stipendije, teške bolesti ili smrti 

člana uže obitelji, teške materijalne ili socijalno-zdravstvene okolnosti u obitelji, rođenja 

djeteta, trudnoće, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta i sl.) 

Mirovanje prava i obveza zbog gore navedenih razloga može se koristiti jednom u tijeku 

studiranja, a može trajati jednu akademsku godinu. 

Redovnim upisom u sljedeću akademsku godinu, student nastavlja koristiti stečeno pravo na 

dodjelu stipendije.  

Ako student kojemu je odobreno mirovanje nakon isteka godine dana ne upiše novu akademsku 

godinu, raskida se ugovor o studentskoj stipendiji. 

Za ostvarivanje prava na mirovanje statusa stipendista, student je dužan podnijeti pisani zahtjev 

uz koji se prilaže potrebna dokumentacija, ovisno o razlogu. 

O zahtjevu odlučuje Načelnik. 

 

Članak 27. 

Ukoliko student godinu upiše parcijalno, odnosno ako ne stekne propisani broj bodova u godini 

za koju je stekao pravo na stipendiju (obično 60 ECTS bodova) te godine ne ostvaruje pravo na 

stipendiju Općine Barban. 

 



VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 28. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik za dodjelu stipendija Općine 

Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15). 

 

Članak 29. 

Postupci dodjele stipendija koji su započeti prije dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, 

dovršit će se prema odredbama Pravilnika iz prethodnog članka. 

 

Članak 30. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 2163-12-02-22- 

Barban, 5. rujna 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

 

  



O B R A Z L O Ž E N J E  

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelj za donošenje Akta sadržan je u članku 24. Statuta Općine Barban („Službene 

novine Općine Barban“ 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

 

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA AKTA 

U Općini Barban na snazi je Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban kojeg je Općinsko 

Vijeće donijelo 30. prosinca 2015. godine („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15).  

S obzirom na kontinuirano sve manji broj zahtjeva za dodjelu stipendija svake akademske 

godine, te na nepovoljan položaj u kojem se nalaze potencijalni stipendisti nakon primjene 

sadašnjih kriterija, prvenstveno zbog traženog visokog prosjeka ocjena, te utvrđenim 

deficitarnim zanimanjima koja nisu u potpunosti obuhvaćena, predlaže se ovaj Nacrt prijedloga 

Pravilnika za dodjelu stipendija. 

Nacrt prijedloga Pravilnika za dodjelu stipendija uključuje niz kriterija i mjerila na temelju 

kojih podnositelji zahtjeva ostvaruju bodove, a to su: uspjeh, deficitarnost zanimanja, socijalni 

kriteriji, sudjelovanje roditelja u domovinskom ratu, sportaši i posebne prilike. 

Prag općeg uspjeha za studente 1. godine studija smanjen je sa 4,50 na 4,00 (za prosjek ocjena 

3. i 4. razreda srednje škole), te za studente viših godina studija sa 4,00 na 3,00 (za prosjek 

ocjena položenih predmeta u prethodnoj akademskoj godini), što stavlja potencijalne 

stipendiste u povoljniji položaj.  

Deficitarnost zanimanja propisuje se na način da se popis deficitarnih zanimanja utvrdi svake 

godine prilikom objave Javnog natječaja, a na temelju Preporuke Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. Deficitarna zanimanja bit će navedena u Javnom natječaju, nakon objave 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Također, s obzirom na socijalnu situaciju i socijalna područja s kojima se danas sve više 

susrećemo, Nacrt prijedloga Pravilnika uključuje niz socijalnih kriterija koje prethodni 

Pravilnik nije uključivao, a koji se dodatno boduju.   

Novim Pravilnikom uvodi se novi kriterij, a to je sudjelovanje roditelja u domovinskom ratu, 

te su uvedeni i kriteriji poput dodatnih bodova za kategorizirane sportaše, bodovi za postignute 

uspjehe na županijskom i državnom natjecanju, te bodovi za nagrade za izvrsnost. 

Prava i obveze korisnika stipendije nakon potpisivanja Ugovora ostaju iste kao i prethodno, 

odnosno da bi student ostvario pravo na stipendiju u sljedećoj godini, mora ostvariti prosjek 

ocjena najmanje 4,00 na prethodnoj godini studija, odnosno najmanje 3,5 za zvanje koje je 

određeno kao deficitarno. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 

85/15 i 69/22), u razdoblju od 12. kolovoza 2022. godine do 26. kolovoza 2022. godine 



provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog ovog Akta. Izvješće o 

provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću priloženo je uz prijedlog Akta. 

Obzirom na prednje navedeno predlaže se donošenje Pravilnika za dodjelu stipendija Općine 

Barban. 

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta osigurana su sredstva u Proračunu Općine Barban za 2022. godinu i 

projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 

  



IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Pravilnika za dodjelu 

stipendija Općine Barban 

Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr 

Vrijeme trajanja savjetovanja: 12.08.2022. – 26.08.2022. 

 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Općina Barban, Upravni odjel za financije, 

gospodarstvo i društvene djelatnosti 

 

Cilj i glavne teme 

Savjetovanja: 

 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od 

zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga 

Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban 

 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna 

primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika za dodjelu 

stipendija Općine Barban 

 

Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

Datum Izvješća: 29.08.2022. 

 

 


