
 
 
 

          
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD DARUVAR 
                  GRADONAČELNIK 

     
KLASA: 604-02/12-01/2 
URBROJ: 2111/01-02-02/1-12-1 
Daruvar,  17. rujna 2012.g. 
 

 
              Na temelju članka 69. stavka 1. alineje 6. i 18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni 
glasnik Grada Daruvara", broj 6/09.),  gradonačelnik Grada Daruvara , dana 17. rujna 2012. g. 
donosi 
 

PRAVILNIK  
o stipendiranju studenata  Grada Daruvara 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom o stipendiranju studenata  Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: 

"Pravilnik") propisuju se uvjeti za dodjelu stipendija studentima  s područja Grada Daruvara,  
javni natječaj za dodjelu stipendije, kriteriji za izradu liste reda prvenstva, visina stipendije, 
ugovorne obveze i način isplate stipendije, uvjeti vraćanja i oslobađanja od obveze vraćanja 
stipendije, te ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika studentskih stipendija 
Grada Daruvara. 
 

Članak 2. 
 

Grad Daruvar stipendira redovne studente s područja Grada Daruvara na 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom i stručnom studiju u Republici Hrvatskoj. 

. 
 
II. JAVNI NATJEČAJ 

Članak 3. 
 

Temeljem odredbi ovog Pravilnika, sukladno sredstvima planiranima u Proračunu 
Grada Daruvara,  gradonačelnik raspisuje javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija 
Grada Daruvara za tekuću akademsku  godinu. 

Javni natječaj objavljuje se na lokalnom mediju Radio Daruvar,  na web stranici i 
 

 
1
 



oglasnoj ploči Grada Daruvara tijekom listopada i traje  15 dana od dana objave. 
 

Članak 4. 
 

Javni natječaj iz članka 3. ovog Pravilnika sadrži: 
- uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, 
- naziv tijela kojemu se prijave podnose, 
- broj i iznos stipendija koje se dodjeljuju 
- trajanje natječaja, 
- popis dokumentacije koja se prilaže, 
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja i mjesto gdje će biti objavljeni. 

 
 

Članak 5. 
 

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju 
sljedeće opće uvjete: 
 
1.da su državljani Republike Hrvatske, 
2. da  prosječna ocjena uspjeha u školovanju  iznosi najmanje 4,00; 
3. da imaju prebivalište na području Grada Daruvara najmanje 10 zadnjih godina, 
4. da nisu stariji od 24 godine, 
5. da ne primaju drugu studentsku stipendiju, kredit odnosno ne ostvaruju druge prihode, 
6. da nisu, osim opravdanih zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija 
 
 

Za sudjelovanje na natječaju potrebno je  priložiti dokumentaciju, kako slijedi: 
1. ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj, 
2. potvrdu o upisu na preddiplomski ili  diplomski  redovni studij s naznakom 

smjera i studijske grupe,  
3. presliku svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnog ispita, presliku 

svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne 
mature te razini A ili B – obvezni dio, 

4. presliku obje strane osobne iskaznice studenta, 
5. uvjerenje o prebivalištu PP Daruvar, 
6. potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima članova kućanstva za prethodna  3 

mjeseca, 
7. izjavu o broju članova kućanstva, 
8. potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Daruvara o plaćenim svim 

dospjelim potraživanjima od strane Grada Daruvara za podnositelja molbe i 
sve članove njegovog kućanstva, 

9. dokaze o statusu invalidnosti odnosno za roditelje o  statusu hrvatskog 
branitelja, HRVI Domovinskog rata, odnosno dokaz da je dijete poginulog, 
umrlog ili nestalog branitelja. 

 
Članak 6. 

 
Na temelju provedenog natječaja, Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija 

Grada Daruvara, imenovano posebnom odlukom gradonačelnika, utvrđuje listu reda prvenstva 
za dodjelu studentskih stipendija (u daljnjem tekstu: «Lista reda prvenstva»), koja Lista reda 
prvenstva ujedno predstavlja prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija.. 
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Na temelju Liste reda prvenstva gradonačelnik donosi odluku o dodjeli studentskih  
stipendija u tekućoj akademskoj godini. 

 
 

III. KRITERIJI  ZA  IZRADU  LISTE  REDA  PRVENSTVA 
 

Članak 7. 
 

Lista reda prvenstva utvrđuje se temeljem sakupljenih bodova prema kriterijima koji 
se boduju. 

Članak 8. 
  

 
Broj bodova po kriteriju „uspjeh u školovanju“, za studente prve godine i narednih 

godina studija utvrđuje se prosječnom ocjenom općih uspjeha svih razreda srednje škole i 
ocjenom završnog ispita (za državnu maturu - obvezni dio), zaokruženo na dvije decimale, 
pomnoženo s brojem 100.  
  Uspjeh odnosno prosječna ocjena u obrazovanju koja se boduje za dodjelu studentskih  
stipendija može iznositi najmanje 4,00. 
            Obvezni ispiti državne mature A razine množe se s 1,6.  
 

Članak 9. 
 

Broj bodova po kriteriju „prihod po članu kućanstva“, utvrđuje se na temelju sljedećih 
dokumenata: 

a) potvrde o ukupnim mjesečnim primanjima članova kućanstva za prethodna 
3 mjeseca  

- za umirovljenike – obavijesti o mirovinskim primanjima (odresci od 
mirovine) za prethodna 3 mjeseca,  
- za poljoprivrednike – (izjava o prosječnim mjesečnim prihodima za 
tekuću godinu ovjerena kod javnog bilježnika), 

                        b) potpisana izjava oba roditelja ili staratelja da pod kaznenom  
                            odgovornosti odgovaraju za ukupnost prihoda, 

c)   izjave o broju članova kućanstva. 
 

Socijalni status studenata i učenika - dohodak po članu kućanstva  boduje se na 
sljedeći način: 
 

IZNOS PO ČLANU KUĆANSTVA BROJ BODOVA 
ispod 500,00 kn 250 

501,00 - 1.000,00 kn 200 
1.001,00 - 1.500,00 kn 150 
1.501,00 - 2.000,00 kn 100 
2.001,00 - 2.500,00 kn 50 

od 2.501,00 kn 0 
 
 

Članak 10. 
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Postignuti izvanškolski rezultati, znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom 

školovanja boduju se na slijedeći način: 
  
        POSTIGNUTI  REZULTATI                     BROJ   BODOVA 
osvojena prva tri mjesta na  državnom 
natjecanju 

 
                   I. 120,  II. 100,  III. 80 

osvojena prva tri mjesta na međunarodnom 
natjecanju 

 
                  I. 175,  II. 150,  III. 125 

pohađanje istovremeno srednje i glazbene 
škole 

 
                                 100 

 
 
         Kandidatu se boduje jedan (najpovoljniji) uspjeh u natjecanju, naveden u prethodnom 
tabličnom prikazu. 
 
 

Članak 11. 
  
 Osim bodova koji se ostvaruju temeljem kriterija iz članka 8., 9. i 10. ovog Pravilnika, 
kandidatima na natječaju dodjeljuju se dodatni bodovi prema određenom statusu, kako sljedi: 

• 
sobi s invaliditetom – 50 bodova, 

• 
jetetu poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
- 100 bodova, 

• 
jetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata – 80, 

• 
jetetu hrvatskog dragovoljca Domovinskog rata - 70 bodova 

• 
jetetu hrvatskog branitelja - 50 bodova 

• 
jetetu samohranog roditelja – 50 bodova, 

• 
a svakog člana kućanstva koji redovito studira ( uz uvjet da ne prima stipendiju 
) - 50 bodova, a koji  pohađa osnovnu ili srednju školu –30 bodova. 

 
           Alineje 2., 3., 4. i 5. međusobno se isključuju odnosno boduje se samo jedan osnov i to 
najpovoljniji za kandidata. 

Invaliditet se dokazuje rješenjem nadležnog tijela. 
Samohranim roditeljem u smislu ovog Pravilnika smatra se roditelj koji ne živi u 

bračnoj ili izvanbračnoj zajednici i financijski sam skrbi za svoju djecu, ako drugi roditelj koji 
ne živi s djetetom, ne plaća naknadu (alimentaciju) za dijete. 

Samohranim roditeljem u smislu ovog Pravilnika ne smatra se roditelj koji živi sam s 
djetetom, a dijete prima mirovinu po pokojnom roditelju.  

Status samohranog roditelja dokazuje se izvodom iz matice umrlih (za umrlog 
roditelja), izvodom iz matice rođenih (ime jednog roditelja) ili rješenjem o razvodu braka.  

Status stradalnika Domovinskog rata dokazuje se uvjerenjem nadležnog tijela. 
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Članak 12.  
 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata u slučaju istog broja bodova uzimaju se u obzir 
redom kojim su navedeni: 

1. dijete poginulog, umrlog, nestalog hrvatskog branitelja 
2.dijete HRVI Domovinskog rata  
3. dijete hrvatskog branitelja 
4. uspjeh u školovanju 
5. socijalni status kandidata 
6. dijete samohranog roditelja 

 
IV. VISINA STIPENDIJE 
 

Članak 13. 
 

Visina  studentske  stipendije određuje se posebnom odlukom gradonačelnika. 
  
 

Članak 14. 
 

Gradonačelnik može odobriti jednu studentsku stipendiju Grada Daruvara  prema 
svojoj diskrecionoj ocjeni, neovisno od kriterija i  utvrđene Liste reda prvenstva. 

 
 

Članak 15. 
 

Sudionici natječaja za dodjelu studentske stipendije, mogu uložiti prigovor 
gradonačelniku u roku 8 dana po primitku pisane obavijesti o rezultatima natječaja. 

O prigovoru odlučuje gradonačelnik u roku od 15 dana od primitka prigovora. 
 
 
 
V. UGOVORNE OBVEZE 

Članak 16. 
 

Nakon odobrenja stipendije, korisnik stipendije i Grad Daruvar zaključuju  ugovor o 
stipendiranju koji između ostalog sadrži: 

- naziv ugovornih strana, 
- naziv studija i obrazovni profil za koji je odobrena stipendija, 
- ukupnu visinu odobrene stipendije, dinamiku i način isplate,  
- datum početka i završetka isplate stipendije, 
- odredbe o međusobnim pravima i obvezama obzirom na trajanje obrazovanja, 

prekid i završetak obrazovanja, 
      -    odredbe o zadužnici, 

- odredbe o uvjetima i početku vraćanja stipendije, 
- odredbe o sankcijama za nepoštivanje ugovora,  
- ostala prava i obveze ugovornih strana. 
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VI. ISPLATA STIPENDIJE 

Članak 17. 
 

 Stipendija se dodjeljuje u akademskoj  godini za deset mjesec, s početkom korištenja 
od  listopada tekuće godine. 

 Iznos stipendije isplaćuje se na žiro-račun korisnika stipendije početkom mjeseca za 
tekući mjesec. 

Članak 18. 
 

Korisnicima studentske stipendije koji imaju zaključen ugovor za preddiplomski 
studij, omogućit će se nastavak stipendiranja ukoliko najkasnije do 31. listopada tekuće 
godine, dostave potvrdu o upisu u diplomski studij, nadležnom upravnom odjelu za društvene 
djelatnosti Grada Daruvara i potpišu Aneks ugovora o  stipendiranju diplomskog studija.   

  Korisnici stipendije - studenti koji su upisali preddiplomski ili diplomski studij u 
tijeku studiranja mogu imati samo jedno mirovanje isplate  stipendije na razdoblje od jedne 
akademske godine, pod uvjetom da ponavljaju godinu iz opravdanog zdravstvenog razloga - 
zbog bolesti koja je utjecala na ponavljanje godine, što se dokazuje  potvrdom nadležnog 
liječnika. 

Korisnici studentske  stipendije obvezni su svake godine najkasnije do 31. listopada 
donijeti nadležnom upravnom odjelu za društvene djelatnosti potvrdu o redovnom upisu u 
naredni semestar. 
 
 
VII. UVJETI ZA VRAĆANJE I OSLOBAĐANJE OD OBVEZE VRAĆANJA 

STIPENDIJE 
        

Članak 19. 
 

Korisnik studentske stipendije koji završi studij u roku od jedne godine od završetka 
zadnjeg semestra studija, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa 
stipendije, pod sljedećim uvjetima: 

- da se nakon završetka studija zaposlli na području Grada Daruvara ili Bjelovarsko-
bilogorske županije i radi na tom području dvostruko vremena koliko je primao stipendiju; 

- ukoliko se korisnik stipendije nije u mogućnosti zaposliti pod uvjetima navedenim u 
prethodnoj alineji, mora dokazati da je  tražio posao  na navedenom području (odbijen na 
natječaju za posao ili uopće nije bilo raspisanog natječaja za njegovu struku). 

   
Članak 20. 

 
Korisnik studentske stipendije koji ne završi studij, prekine studij ili koji završi studij 

u roku duljem od  godine dana od završetka zadnjeg semestra studija, dužan je vratiti ukupno 
primljeni iznos stipendije uvećan za zakonsku zateznu kamatu, do povrata ukupnog iznosa.  

 
Članak 21. 

 
Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od obveze vraćanja stipendije Grada Daruvara, 

korisnici stipendije dužni su dostaviti sljedeće dokumente: 
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- pisani zahtjev za djelomično ili potpuno oslobađanje od obveze vraćanja    
  stipendije, 
- potvrdu obrazovne ustanove o datumu završetka studija, 
 

Članak 22. 
 

Korisnik stipendije koji ima uvjete za oslobađanje od obveze vraćanja stipendije dužan 
je nadležnom upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Daruvara podnijeti zahtjev za 
oslobađanje najkasnije u roku od trideset dana od završetka obrazovanja. 

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka i neodazivanja na pisanu obavijest nadležnog 
upravnog odjela za društvene djelatnosti, Grad Daruvar će protiv korisnika stipendije 
pokrenuti postupak naplate cijelog iznosa stipendije uvećanog za zakonske zatezne kamate  
do povrata ukupnog iznosa. 
 

Članak 23. 
 

Korisnik stipendije koji je dužan u cijelosti ili djelomično vratiti stipendiju Grada 
Daruvara, započinje s otplatom kad zasnuje radni odnos, a najkasnije u roku od dvije godine 
od datuma stjecanja diplome ili gubitka statusa redovnog studenta. 

Ukoliko se korisnik stipendije koji je oslobođen obveze povrata  stipendije, u roku od  
tri godine od završetka studija zaposli u inozemstvu, a da prije toga nije pokušao zasnovati 
radni odnos u Republici Hrvatskoj, dužan je vratiti iznos primljene stipendije uvećane za 
zakonske zatezne kamate  do povrata ukupnog iznosa, u roku od jedne godine od dana 
zaposlenja. 

 
Članak 24. 

 
Povrat stipendije Grad Daruvar osigurava sa zadužnicom. 
U slučaju trajnog gubitka radne sposobnosti korisnika stipendije ili u slučaju njegove 

smrti primljeni iznos stipendije se otpisuje. 
 
VIII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODBREDBA 
 

Članak 25. 
             

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju učenika i 
studenata Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara" broj 7/09). 
            Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način odnose se i na ugovore o stipendiranju 
studenata i učenika,  zaključene prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. 
       Sa studentima s kojima je zaključen ugovor o stipendiranju, zaključit će se aneks ugovora 
sukladno odredbama ovog Pravilnika. 
  

Članak 26. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Grada Daruvara". 
 
            Gradonačelnik 
                       Dalibor Rohlik 
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