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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 
Općinsko vijeće 

 

Pićan 40, 52332 Pićan 
Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr 
Web: www.pican.hr 
OIB: 30638625602 

 

KLASA: 024-01/22-01/20 
URBROJ: 2163-30-03-22-4 
Pićan, 15. rujna 2022. godine 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 19. 

Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 15. rujna 2022. godine donijelo je 

 

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU OPĆINE PIĆAN 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji, način i postupak za dodjelu stipendija učenicima srednjih 

škola i studentima preddiplomskog, diplomskog, integriranog sveučilišnog i stručnog studija, te s njima 

izjednačenim studijima, sa područja Općine Pićan (dalje u tekstu: Općina), prava i obveze primatelja stipendija 

(dalje u tekstu: stipendist), te uređuju druga pitanja od značaja za dodjelu stipendija. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose 

jednako na ženski i muški rod. 

Članak 2. 

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s prebivalištem na području 

Općine Pićan u trajanju od najmanje šest mjeseci do dana podnošenja zahtjeva za stipendiju, ukoliko se redovno 

školuju/studiraju izvan mjesta prebivališta, ako ispunjavaju uvjete i kriterije propisane ovim Pravilnikom. 

Pravo na stipendiju ne ostvaruju: 

▪ studenti stariji od 27 godina, 

▪ studenti i učenici koji se školuju izvan područja Europske unije, 

▪ učenici i studenti koji ostvaruju dohotke s osnove radnog odnosa, 

▪ izvanredni studenti, 

▪ primatelji drugih stipendija iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko 

vlasništvo. 

Članak 3. 

mailto:opcina.pican@pu.t-com.hr
http://www.pican.hr/


 
2 

 Studentska stipendija iznosi 750,00 kuna mjesečno, a učenička stipendija iznosi 300,00 kuna mjesečno. 

 Pravo na stipendiju će ostvariti svi učenici i studenti koji ispunjavaju sve uvjete propisane ovim 

Pravilnikom, osim u slučaju iz članka 10. ovog Pravilnika. 

 Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan sukladno financijskim mogućnostima 

Općine. 

Članak 4. 

 Stipendije se odobravaju za razdoblje trajanja programa obrazovne ustanove. 

 Stipendije se u tijeku školske odnosno akademske godine isplaćuju 10 mjeseci, i to od 01. rujna do 30. 

lipnja. Za srpanj i kolovoz se stipendije ne isplaćuju. 

 Stipendije se isplaćuju jednom mjesečno, na žiro ili tekući račun stipendista, u pravilu do zadnjeg dana 

u mjesecu za prethodni mjesec kalendarske godine, odnosno ovisno o dinamici priliva sredstava u proračun 

Općine. 

 Prekid isplate stipendije nastupa ukoliko Općina kao davatelj sredstava ne može osigurati sredstva u 

Proračunu za isplatu stipendija, i u tom slučaju se dodijeljene stipendije ne vraćaju, a Ugovori se raskidaju. 

Članak 5. 

 Opći uvjeti koje učenik ili student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije su: 

▪ da je državljanin Republike Hrvatske, 

▪ da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje šest mjeseci do dana podnošenja zahtjeva 

za stipendiju, 

▪ da ima status redovitog učenika ili studenta, 

▪ da ne prima drugu stipendiju stipendija iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko 

vlasništvo. 

II. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA 

Članak 6. 

 Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i 

studentima (dalje u tekstu: Javni natječaj). 

 Javni natječaj objavljuje Općinski načelnik početkom nove školske, odnosno akademske godine, 

najkasnije do 31. listopada, a može se provoditi i tijekom školske, odnosno akademske godine. 

 Javni natječaj iz stavka 2. ovog članka sadrži: 

▪ naznaku vrste stipendija koje se dodjeljuju, 

▪ naznaku kriterija i uvjeta za dodjelu stipendije, 

▪ iznos mjesečne stipendije, 

▪ vrijeme na koje se dodjeljuje stipendija, 

▪ naziv i adresu tijela kojem se dostavlja prijava na Javni natječaj, 

▪ rok za podnošenje prijave, 

▪ popis dokumentacije koji se prilažu prijavi na Javni natječaj, 

▪ druge podatke od interesa za podnositelja zahtjeva za stipendiju odnosno od značenja za uredno 

provođenje postupka za dodjelu stipendija. 
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Javni natječaj se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Pićan. 

Članak 7. 

 Natječajni postupak i druge poslove vezane za dodjelu stipendija obavlja Komisija za stipendiranje (u 

daljnjem tekstu: Komisija) koja se sastoji od predsjednika i dva člana, a koju na razdoblje od 4 godine imenuje 

Općinski načelnik. 

 Komisija razmatra i obrađuje prijave pristigle na Javni natječaj, utvrđuje prijedlog rang liste, dostavlja 

prijedlog rang liste načelniku i objavljuje ju na oglasnoj ploči i web stranici Općine u roku od 30 dana od isteka 

roka za podnošenje prijava na Javni natječaj. 

 Podnositelji prijave mogu na prijedlog rang liste podnijeti pisani prigovor načelniku u roku od osam dana 

od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine. 

 O prigovoru odlučuje načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana. 

 Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, načelnik donosi konačnu rang listu koja se objavljuje na 

oglasnoj ploči i web stranici Općine. 

 Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora. 

 Na temelju konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju. 

 Ugovor o stipendiranju u ime Općine potpisuje Općinski načelnik. 

Članak 8. 

 Prijava na Javni natječaj podnosi se na propisanom obrascu Komisije, osobno u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Pićan, poštom preporučeno ili putem elektroničke pošte, u kojem slučaju sva dokumentacija mora 

biti u obliku skeniranih izvornika, do isteka roka propisanog Javnim natječajem. 

 Uz prijavu na Javni natječaj obvezno se prilaže: 

▪ preslika domovnice, 

▪ uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice, 

▪ potvrda o redovitom upisu u srednju školu ili u visokoškolsku ustanovu, s naznakom razreda ili 

akademske godine koju podnositelj prijave upisuje, 

▪ potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne školske godine ili presliku svjedodžbe iz prethodne 

školske godine odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija, 

▪ kratki životopis, 

▪ dokumentaciju kojima se dokazuje zadovoljavanje kriterija iz članaka 12. – 15. ovog Pravilnika. 

Članak 9. 

 Nepravovremene prijave se odbacuju bez razmatranja. 

 Ukoliko se utvrdi da je neka prijava nepotpuna, Komisija će pozvati podnositelja da ju dopuni ili ispravi 

u roku od 5 dana od dana primitka poziva za dopunu, odnosno ispravak. 

 Ukoliko podnositelj ne dostavi dopunu ili ispravak u roku, prijava se odbacuje. 

III. MJERILA I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA 

Članak 10. 

 U pravilu, pravo na stipendiju ostvaraju svi učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete propisane ovim 

Pravilnikom i Javnim natječajem bez bodovanja, osim u slučaju da broj pristiglih prijava premašuje financijske 
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mogućnosti Općine i sredstva planirana Proračunom, u kojem slučaju će Općinski načelnik, na prijedlog 

Komisije, a prije provođenja postupka pregleda i ocjene prijava, Odlukom utvrditi broj stipendija koje će se 

dodijeliti i provođenje postupka bodovanja prema kriterijima utvrđenim u člancima 12. – 15. ovog Pravilnika. 

Članak 11. 

Stipendije se učenicima i studentima odobravaju na temelju ovih mjerila i kriterija: 

1. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, 

2. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i plasman na tom natjecanju 

u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, 

3. volonterski i društveni angažman, 

4. socijalni uvjeti. 

Mjerila i kriteriji iz stavka 1. ovog članka iskazuju se za svakog učenika i studenta (podnositelja prijave) 

u bodovima, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, i na osnovi toga izrađuje se rang lista, posebno za učenike, 

posebno za studente. 

Članak 12. 

 Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, dodjeljuje se sljedeći broj 

bodova: 

Ostvareni prosjek ocjena Broj bodova 

manje od 3,00 5 

3,00 – 3,51 10 

3,51 – 4,00 15 

4,01 – 4,25 20 

4,26 – 4,50 25 

4,51 – 4,75 30 

4,76 – 4,90 35 

4,91 – 5,00 40 

  

 Kod vrednovanja uspjeha postignutog u prethodnoj godini, u obzir će se uzeti ocjene položenih 

predmeta za tu studijsku godinu. 

 Za studenta koji studira u stranoj državi, Komisija će radi utvrđenja bodova izvršiti izračun ekvivalenta 

ocjena u Republici Hrvatskoj. 

Članak 13. 

 Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju u 

prethodnoj godini, dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

Sudjelovanje na županijskom natjecanju 5 bodova 

Plasman na jedno od 1. do 3. mjesta na županijskom natjecanju 10 bodova 

Sudjelovanje na državnom natjecanju 15 bodova 

Plasman na jedno od 1. do 3. mjesta na državnom natjecanju 20 bodova 

Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 25 bodova 

Plasman na jedno od 1. do 3. mjesta na međunarodnom natjecanju 30 bodova 

 

 Ako je podnositelj prijave stekao uvjete za dodjelu bodova po više osnova iz prethodnog stavka ovog 

članka, priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat. 

Članak 14. 
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 Prema kriteriju volonterskog angažmana u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, vrednuju se 

okolnosti za koje se dodjeljuje sljedeći broj bodova ukoliko podnositelj prijave ima ostvarenih: 

Broj sati volonterskog angažmana Broj bodova 

od 5 do 20 sati 5 bodova 

od 21 do 50 sati 10 bodova 

od 51 do 100 sati 15 bodova 

više od 100 sati 20 bodova 

 

 Ukoliko se volontiranje odvijalo u mjesecima izvan školske/akademske godine (ljetni mjeseci), broj 

volontiranih sati se uračunava u tekuću školsku/akademsku godinu, do dana raspisivanja Javnog natječaja. 

 Okolnosti iz stavka 1. ovog članka podnositelj prijave dokazuje odgovarajućim isprava propisanim 

zakonom kojim se uređuje volonterstvo. 

Članak 15. 

 Prema kriteriju socijalnih uvjeta vrednuju se okolnosti za koje se dodjeljuje sljedeći broj bodova ukoliko 

podnositelj prijave ispunjava sljedeće uvjete: 

Bez jednog ili oba roditelja 15 bodova 

Osoba s invaliditetom iznad 50% 15 bodova 

Iz obitelji u tretmanu Centra za socijalnu skrb ili 
obuhvaćenoj Socijalnim programom Općine  

15 bodova 

Oba nezaposlena roditelja najmanje šest mjeseci u 
tekućoj godini 

10 bodova 

Za svakog člana obitelji koji je predškolskog uzrasta, ili se 
nalazi na redovitom školovanju 

po 5 bodova 

 Okolnosti iz stavka 1. ovog članka podnositelj prijave dokazuje odgovarajućim ispravama. 

 

Članak 16. 

 Ako prema mjerilima i kriterijima iz članaka 12.-15. ovog Pravilnika, dva ili više podnositelja prijava 

postignu jednak ukupan broj bodova na rang listi, prednost za dodjelu stipendija imat će onaj podnositelj prijave 

koji je ostvario bolji prosjek ocjena u prethodnoj godini školovanja. 

 Ukoliko su i dalje izjednačeni, prednost ima podnositelj koji upisuje višu godinu školovanja odnosno 

studiranja. 

 Ukoliko se na rang listi učenik ili student koji se nalazi iznad crte prijavi da je dobio stipendiju drugog 

stipenditora, tada se donosi nova rang lista do broja stipendija predviđenih Odlukom načelnika, te pravo na 

stipendiju ima prijavitelj koji se nalazi na višem mjestu ispod praga. 

IV. UGOVOR O STIPENDIRANJU 

Članak 17. 

 Prava i obveze stipendista kojemu je odobrena stipendija i Općine utvrđuju se Ugovorom o stipendiranju 

(u daljnjem tekstu: Ugovor) koji potpisuju Općinski načelnik i stipendist, odnosno njegov zakonski zastupnik 

ukoliko je stipendist maloljetan. 

 Ugovor o stipendiranju sadrži: 

▪ podatke o ugovornim stranama i zakonskom zastupniku ako postoji, 
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▪ naziv obrazovne ustanove (zanimanja, programe) za koje je odobrena stipendija, 

▪ visinu, rokove i način isplate stipendije, 

▪ obveze stipendista u pogledu svladavanja programa, 

▪ odredbe o sankcijama koje nastupaju ukoliko stipendist ne završi školsku/akademsku godinu 

(prekid isplate stipendije, stavljanje stipendije u privremeno mirovanje, raskid Ugovora, povrat 

sredstava na ime stipendije), 

▪ odredbe o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane na primanja koja ostvaruje, 

▪ obvezu stipendista o dostavi podataka o prebivalištu i potvrde o upisu u narednu 

školsku/akademsku godinu, do kraja listopada, 

▪ mjesto i datum sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana, 

▪ ostale elemente ugovora bitne za uredno provođenje Ugovora. 

V. OBVEZE STIPENDISTA I SANKCIJE 

Članak 18. 

 Ako stipendist ne upiše narednu programsku godinu, gubi pravo na stipendiju za tu školsku/akademsku 

godinu, osim u posebno opravdanim slučajevima propisanim člankom 19. ovog Pravilnika. 

 U slučaju jedne ponovljene godine, prava na stipendiju miruju do ponovnog upisa u narednu godinu.  

 Nakon drugog ponavljanja programske godine, stipendist gubi pravo na stipendiju te se raskida Ugovor 

o stipendiranju. 

 Isplata stipendije se može stipendistu prekinuti i tijekom godine, ako ne ispunjava Ugovorom preuzete 

obveze. 

 

Članak 19. 

 Pod posebno opravdanim razlozima zbog kojih se stipendist nije redovito upisao u iduću programsku 

godinu mogu se podrazumijevati: 

▪ duža i/ili teža bolest stipendista, 

▪ teške materijalne ili socijalno-zdravstvene prilike u obitelji stipendista, 

▪ duže ili opravdano odsustvo stipendista iz programa školovanja koje mu je unaprijed odobrila 

Općina ili stipendist na to odsustvo nije mogao utjecati, 

▪ eventualni drugi opravdani razlozi. 

Komisija zaključkom donosi odluku o opravdanim razlozima zbog kojih se stipendist nije redovito upisao 

u iduću programsku godinu, na temelju zahtjeva stipendista i priložene odgovarajuće dokumentacije. 

Stipendistu za kojeg su, pod uvjetima i na način iz prethodnog stavka ovog članka, zaključkom Komisije 

utvrđeni opravdani razlozi zbog kojih se nije redovito upisao u iduću programsku godinu, neće se prekidati isplata 

stipendije. 

Članak 20. 

 Stipendisti su dužni izvršavati obveze iz plana školovanja/studiranja i Jedinstvenom upravnom odjelu 

dostavljati potvrde o upisu u narednu programsku godinu najkasnije do 31. listopada svake godine, kao i potvrdu 

o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice. 

 Ukoliko stipendist ne dostavi dokumentaciju iz prethodnog stavka u roku, smatra se da nije upisao 

narednu programsku godinu bez opravdanog razloga, te će se isplata stipendije staviti u mirovanje. 
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 Ukoliko stipendist dostavi potvrdu iz stavka 1. ovog članka izvan roka, tj. nakon 31. listopada tekuće 

godine, gubi pravo na stipendiju za prethodne mjesece. 

 Stipendist je dužan o svakoj promjeni koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih Ugovorom 

izvijestiti Općinu u roku od 15 dana od dana nastupa promjene. 

Članak 21. 

Općina može sa stipendistom jednostrano raskinuti Ugovor: 

▪ ako se ustanovi da je stipendist dao netočan podatak ili dokumente u postupku zaključenja 

ugovora,  

▪ ako tijekom školovanja stipendist promijeni mjesto prebivališta, 

▪ ako se stipendist ispiše iz škole ili fakulteta, 

▪ ako je stipendist pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, 

▪ ako se stipendist zaposli tijekom školovanja ili studiranja, 

▪ u drugim slučajevima kada se ne udovoljava odredbama ovog Pravilnika ili Ugovora. 

Ugovor se može raskinuti i na zahtjev stipendista. 

Članak 22. 

Podaci i dokumentacija koje podnositelji dostavljaju uz prijavu na Javni natječaj i za vrijeme trajanja 

Ugovora podložni su provjeri od strane Jedinstvenog upravnog odjela i Komisije. 

Ukoliko se u postupku provjere utvrdi da dostavljeni podaci ne odgovaraju stvarnom stanju, stipendist 

je dužan iznos primljen na ime stipendije vratiti Općini u cijelosti te gubi pravo na daljnje ostvarivanje prava na 

stipendiju Općine. 

Članak 23. 

 Kada stipendist izgubi pravo na stipendiju te se raskine Ugovor o stipendiranju, stipendist je dužan vratiti 

Općini sve isplaćene stipendije. 

 O prekidu isplate stipendije i raskidu Ugovora, Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje po službenoj 

dužnosti. Protiv rješenja o stipendist može izjaviti žalbu Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana primitka 

rješenja. 

 U slučaju nezaposlenosti ili teških socijalnih uvjeta, stipendist može podnijeti zahtjev za odgodu otplate 

stipendije Komisiji, kojoj prilaže i odgovarajuću dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev. Odluku o odgodi 

donosi načelnik na prijedlog Komisije. 

Odgoda otplate iznosi najviše 9 mjeseci. 

 U svrhu osiguranja vraćanja isplaćenih stipendija koje je stipendist dužan vratiti Općini u slučaju iz 

stavka 1. ovog članka, stipendist odnosno i njegov zakonski zastupnik ukoliko je stipendist maloljetan, 

dozvoljavaju upis administrativne zabrane na primanja koja ostvaruje. 

 Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane je sastavni dio Ugovora, te mora biti 

ovjerena kod javnog bilježnika. 

 Vraćanje iznosa iz stavka 1. ovog članka otpočinje odmah po gubitku prava na stipendiju, i može te 

otplatiti jednokratno ili u jednakim mjesečnim obrocima u onoliko mjeseci koliko je stipendija isplaćivana. 

 U slučaju neurednog ispunjavanja obveze vraćanja stipendije, tj. ukoliko stipendist više od 3 mjeseca 

za redom ne uplati dospjeli iznos, cjelokupni preostali iznos stipendije dospijeva odmah na naplatu. 
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Članak 24. 

Ukoliko stipendist ostvari pravo na stipendiju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko vlasništvo, 

za to vrijeme prava i obveze utvrđene Ugovorom miruju. 

Članak 25. 

 Stipendisti su dužni, zbog vođenja evidencije, obavijestiti Općinu u roku od 15 dana od dana završetka 

školovanja odnosno stjecanja diplome. 

Članak 26. 

 Stipendisti imaju mogućnost sudjelovanja u organizaciji i provedbi Općinskih manifestacija i drugih 

aktivnosti. 

 Stipendisti su obvezni odazvati se na poziv Općine za sudjelovanje u organizaciji i provedbi Općinskih 

manifestacija i drugih aktivnosti najmanje jednom godišnje, osim iz posebno opravdanih razloga koje utvrđuje 

Komisija na temelju zahtjeva i izjave stipendista. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine objavljuje popis manifestacija i aktivnosti Općine u tijeku godine, za 

koje stipendisti mogu iskazati svoj interes, te odabire stipendiste koje će angažirati za rad na temelju stvarnih 

potreba, te stoga nije obvezan odabrati i angažirati sve prijavljene stipendiste. 

 Stipendist i Općinski načelnik će sklopiti ugovor za rad u organizaciji i provedbi Općinskih manifestacija 

i drugih aktivnosti, kojim će biti utvrđena prava i obveze ugovornih strana, kao i iznos naknade za obavljeni 

posao. 

 Ukoliko stipendist ne iskaže svoj interes niti jednom tijekom godine temeljem javnog poziva Općine, gubi 

pravo na isplatu posljednje dvije stipendije sljedeće kalendarske godine (tj. za svibanj i lipanj sljedeće godine). 

VI. NAGRAĐIVANJE 

Članak 27. 

 Stipendisti koji su u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja postigli ukupan prosječan uspjeh 

ocjena iz predmeta koje su polagali u prethodnoj godini: 

▪ studenti od 4,00 do 4,49 

▪ učenici od 4,50 do 4,99 

ostvaruju pravo na jednokratnu nagradnu stipendiju u visini jedne mjesečne stipendije. 

 Stipendisti koju su u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja postigli ukupan prosječan uspjeh 

ocjena iz predmeta koje su polagali u prethodnoj godini: 

▪ studenti od 4,50 do 5,00 

▪ učenici 5,00 

ostvaruju pravo na jednokratnu nagradnu stipendiju u visini jednogodišnje stipendije. 

 Pravo se ostvaruje na temelju pisanog zahtjeva stipendista uz odgovarajuću dokumentaciju (prijepis 

ocjena iz predmeta sa prethodne školske odnosno akademske godine i potvrda o prebivalištu ili preslika važeće 

osobne iskaznice). 

 Pravo na jednokratnu nagradnu stipendiju može se ostvariti samo jednom godišnje, nakon završene 

godine školovanja ili studiranja, a najkasnije do kraja godine. 
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Članak 28. 

 Stipendisti koji su u prethodnoj godini školovanja ili studiranja postigli uspjehe iz županijskih, državnih 

ili međunarodnih natjecanja, kako slijedi: 

▪ učenici i studenti koji su ostvarili 1. mjesto na županijskom natjecanju, 

▪ učenici i studenti koji su ostvarili jedno od 1. do 3. mjesta na državnom natjecanju, 

▪ učenici i studenti koji su ostvarili jedno od 1. do 5. mjesta na međunarodnom natjecanju, 

iz bilo kojeg područja (znanja, sporta, vještina ili slično), ostvaruju pravo na nagradu. 

 Općinski će načelnik tijekom ljetnih mjeseci, a najkasnije do 30. rujna, objaviti javni poziv učenicima i 

studentima da prijave svoje uspjehe iz prethodne školske/akademske godine sukladno stavku 1. ovog članka, 

te će svake pojedine godine utvrditi nagrade za stipendiste. 

 

VII. DUALNO STIPENDIRANJE 

Članak 29. 

Općina može, prije raspisivanja Javnog natječaja, objaviti javni poziv za iskaz interesa poduzetnika i 

obrtnika (u daljnjem tekstu: gospodarstvenici) s područja Općine Pićan, kojim će gospodarstvenici biti pozvani 

da iskažu svoj interes za određena zanimanja za koja se učenici i studenti školuju, te da se obvežu da će za 

određeni broj učenika i/ili studenata iz odgovarajućih zanimanja osigurati dodatni iznos stipendije. 

Gospodarstvenici mogu iskazati svoj interes za određena zanimanja i tijekom godine, dostavom 

ispunjenog obrasca Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan. 

Članak 30. 

Općina će, prilikom raspisivanja Javnog natječaja, navesti zanimanja za koja su gospodarstvenici 

iskazali interes, te će se učenici i studenti moći prijaviti, prilikom prijave na Javni natječaj, za jedno od ponuđenih 

modela dualnog stipendiranja, ukoliko su zainteresirani. 

Članak 31. 

 Bitne značajke dualnog stipendiranja su sljedeće: 

▪ gospodarstvenici imaju priliku iskazati interes za određeno zanimanje i za određeni broj učenika 

i/ili studenata koje imaju prilike stipendirati,  

▪ gospodarstvenici su obvezni osigurati dodatni iznos stipendije za odgovarajuće učenike i/ili 

studente u minimalnom iznosu koji je propisan člankom 3. stavkom 1. ovog Pravilnika, 

▪ gospodarstvenici mogu za učenike i/ili studente koje stipendiraju osigurati stručnu praksu tijekom 

školovanja ukoliko je predviđena i odgovarajuća, 

▪ stipendisti su dužni stručnu praksu tijekom školovanja, ukoliko je predviđena i odgovarajuća, 

odraditi kod gospodarstvenika koji ih stipendira, ukoliko je istu gospodarstvenik u mogućnosti 

osigurati za stipendista, 

▪ nakon završenog školovanja, gospodarstvenik može ponuditi zaposlenje na radno mjesto koje 

odgovara zvanju i razini stručne spreme učenika ili studenta kojeg stipendira u roku od 30 dana od 

dana završetka školovanja odnosno studiranja, a stipendist ga je dužan prihvatiti te raditi kod 

gospodarstvenika onoliko vremena koliko je primao stipendiju, u suprotnom će biti obvezan vratiti 

isplaćenu stipendiju gospodarstveniku, 
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▪ ukoliko gospodarstvenik ne ponudi stipendistu zaposlenje u roku od 30 dana od završetka 

školovanja odnosno studiranja, nema pravo zahtijevati povrat isplaćenog iznosa od stipendista, a 

stipendist ima pravo pronaći drugo zaposlenje, 

▪ ukoliko iz određenog razloga obje strane nemaju interes za poslovnom suradnjom, ugovor mogu 

sporazumno raskinuti bez daljnjih obveza ili posljedica. 

Članak 32. 

 Nakon provedbe pregleda prijava, nakon utvrđivanja privremene rang liste, a prije utvrđivanja konačne 

rang liste, gospodarstvenici će biti pozvani da predaju izjave o preuzimanju obveze stipendiranja odgovarajućih 

učenika i/ili studenata, u roku od osam dana od dana objave privremene rang liste. 

Ukoliko gospodarstvenici predaju izjave o preuzimanju obveze stipendiranja, stipendisti će potpisati 

Ugovor o stipendiranju sa tim gospodarstvenikom. 

Članak 33. 

  Odredbe iz glave VII. ovog Pravilnika odnose se samo na poduzetnike i obrtnike koji imaju sjedište ili 

prebivalište na području Općine Pićan. 

 Jedan stipendist može primati stipendiju samo jednog gospodarstvenika, sukladno glavi VII. ovog 

Pravilnika. 

 Ukoliko je više gospodarstvenika iskazalo interes za stipendiranje istog učenika ili studenta, stipendist 

će samostalno odlučiti s kojim će gospodarstvenikom sklopiti ugovor o stipendiranju. 

Članak 34. 

 Općina Pićan će gospodarstvenike koji preuzmu obvezu stipendiranja učenika i/ili studenata, osloboditi 

plaćanja komunalne naknade u iznosu koji je propisan člankom 3. stavkom 1. ovog Pravilnika, ovisno o tome 

stipendira li učenika ili studenta, za svo vrijeme dok isplaćuje stipendiju, te će u tu svrhu s njim sklopiti Sporazum 

o reguliranju međusobnih odnosa. 

Članak 35. 

 Gospodarstvenici koji preuzmu obvezu stipendiranja učenika i/ili studenata sukladno Javnom natječaju 

i ovom Pravilniku, dužni su pridržavati se odredbi ovog Pravilnika i Sporazuma iz prethodnog članka. 

VIII. STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA 

Članak 36. 

 Općinski načelnik može za pojedinu školsku/akademsku godinu posebnom odlukom odrediti 

zanimanja/kadrove od posebnog interesa za Općinu Pićan – deficitarna zanimanja.  

 Deficitarna zanimanja se utvrđuju na temelju istraživanja tržišta, a odnose se na zanimanja za koja 

doprinose održavanju i razvoju gospodarstva na području Općine Pićan. 

 Visinu i broj stipendija za stipendiranje deficitarnih zanimanja za pojedinu školsku/akademsku godinu 

utvrđuje Načelnik posebnom odlukom. 

 Visina stipendije za deficitarna zanimanja može iznositi više od iznosa propisanog člankom 3. stavkom 

1. ovog Pravilnika. 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 37. 
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 Administrativne, organizacijske i stručne poslove u vezi s primjenom ovog Pravilnika te vođenje 

evidencije o odobrenim stipendijama, zaključenim Ugovorima i stipendistima obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 38. 

 Općina može tijekom godine raspisivati Javne natječaje i za druge oblike i vrste stipendija, te će se 

uvjeti, kriteriji i načini odobravanja takvih stipendija utvrđivati Javnim natječajem, uz pridržavanje uvjeta iz članka 

2. stavka 2. i članka 5. ovog Pravilnika. 

 

Članak 39. 

  Stipendistima kojima je stipendija odobrena do stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavit će se isplata 

stipendije u skladu s aktima koji su važili u vrijeme odobrenja stipendije, odnosno u skladu sa zaključenim 

Ugovorom o stipendiranju, izuzev članka 3. stavka 1. koji se odnosi na sve postojeće i buduće stipendiste. 

Članak 40. 

 Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima 

i studentima s područja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 9/21, 11/21). 

Članak 41. 

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

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Daniel Stanić, v.r. 

 

 


