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Raša, 30.studeni2015.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 26. Statuta
Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Raša
na sjednici održanoj 30.studenoga 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK
o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija učenicima
srednjih škola i studentima s područja Općine Raša, prava i obaveze stipendista te druga
pitanja od značaja za dodjelu stipendija.
Članak 2.
Pojmovi koji se u ovom Pravilniku upotrebljavaju u muškom rodu odnose se na pripadnike
oba spola.
Članak 3.
Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici koji se školuju u srednjim školama izvan područja
Grada Labina i redoviti studenti koji studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim
studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, stručnim studijima
i specijalističkim diplomskim stručnim studijima te s njima izjednačenim studijima u
inozemstvu, i koji:
- su državljani Republike Hrvatske
- imaju prebivalište na području Općine Raša
- nisu istovremeno korisnici stipendije Istarske županije ili stipendije iz drugih izvora
- imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini školovanja odnosno studija najmanje 3,00.
Članak 4.
Sredstva za isplatu stipendija koja se dodjeljuju temeljem ovog Pravilnika osiguravaju se u
Proračunu Općine Raša.

Visinu i broj stipendija za svaku školsku - studijsku godinu utvrđuje Općinski načelnik Općine
Raša (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) posebnom odlukom.
Članak 5.
Stipendija se dodjeljuje za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog aktom
obrazovne ustanove stipendiste.
Stipendist koji je stekao status apsolventa sukladno statutu ili drugom općem aktu
visokoobrazovne ustanove ima pravo na isplatu stipendije u ukupnom trajanju od 9 mjeseci
od stjecanja tog statusa.
Stipendist koji završi studij prije roka iz prethodnog stavka ima pravo na isplatu stipendije
zaključno za mjesec u kojem je stekao diplomu.
Članak 6.
U tijeku školske/ studijske godine stipendija se isplaćuje mjesečno to učenicima od 1. rujna
do 30. lipnja, a studentima od 1. listopada do 30. lipnja.
Članak 7.
Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj)
kojeg raspisuje Općinski načelnik najkasnije do 31. listopada tekuće godine.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Raša, a obavijest o natječaju
objavljuje se u jednom dnevnom listu.
Natječaj sadrži osobito:
• broj stipendija koje se dodjeljuju
• visinu mjesečne stipendije
• uvjete koje podnositelji prijava na natječaj moraju ispunjavati za dodjelu stipendija
• vrijeme na koje se dodjeljuju stipendije
• kriterije za bodovanje podnositelja prijava na natječaj
• popis dokumenata koji se obavezno prilažu prijavi na natječaj
• naziv i adresu tijela kojem se dostavljaju prijave,
• rok za podnošenje prijava
• druge podatke od značaja za uredno provođenje postupka za dodjelu stipendija.
Prijava za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Članak 8.
Stipendist koji je prekinuo školovanje/studij ili izgubio pravo na isplatu stipendije, te upisuje
drugi program/studij u odnosu na onaj za koji je s Općinom zaključio ugovor o stipendiranju i
prijavi se na javni natječaj nema pravo na dodjelu stipendije za godinu studija za koju je
dobio stipendiju po zaključenom ugovoru.
Članak 9.
Radi provedbe javnog natječaja iz prethodnog članka Općinski načelnik imenuje Odbor za
stipendije Općine Raša (u daljnjem tekstu: Odbor za stipendije).
Odbor za stipendije ima predsjednika i dva člana kojima se imenuju zamjenici.

Mandat predsjednika i članova Komisije te njihovih zamjenika traje četiri (4) godine.
Članak 10.
Odbor za stipendije na temelju kriterija iz članka 11. ovog Pravilnika obavlja bodovanje
podnositelja prijava na natječaj i utvrđuje Prijedlog liste stipendista za učenike, Prijedlog liste
stipendista za studente I godine studija i Prijedlog liste stipendista za studente II - VI godine
studija te obavještava podnositelje prijava o utvrđenim Prijedlozima listi objavom istih na web
stranici i na oglasnoj ploči Općine Raša.
Članak 11.
Bodovanje podnositelja prijava na natječaj obavlja se na temelju slijedećih kriterija:
1. Prosjek ocjena u prehodnoj školskoj odnosno akademskoj godini
Prosjek
3,00 - 3,49
3,50 - 4,00
4,01 - 4,25
4,26 - 4,50
4,51 - 4,75
4,76 - 4,90
iznad 4,90

Bodovi
40
50
60
70
80
90
100

U slučaju da student studira u inozemstvu na odgovarajući će se način izvršiti bodovanje
ocjena koje se primjenjuju sukladno sistemu ocjenjivanja u konkretnoj državi.
2. Upisana godina studija
- druga godina
- treća godina
- četvrta godina
(i prva godina diplomskog studija)
- peta i šesta godina i apsolventi
(i druga godina diplomskog studija)

40 bodova
50 bodova
60 bodova
70 bodova

3. Sudjelovanje i postignuti rezultati na natjecanjima u znanju vezanom za daljnje
obrazovanje u dvije prethodne godine školovanja odnosno studija
- županijsko natjecanje
osvojeno jedno od prva tri mjesta
sudjelovanje

10 bodova
5 bodova

- državno natjecanje
osvojeno jedno od prva tri mjesta
sudjelovanje

20 bodova
10 bodova

- međunarodno natjecanje
osvojeno jedno od prva tri mjesta
sudjelovanje

30 bodova
15 bodova

Kod ovog kriterija uzimaju se samo jedni bodovi koji su najpovoljniji za podnositelja prijave.

4. Posebne okolnosti
- podnositelj prijave bez oba roditelja
20 bodova
- podnositelja prijave uzdržava samohrani roditelj
10 bodova
- podnositelj prijave iz obitelji koja ostvaruje prava
iz socijalne skrbi temeljem socijalnog programa
Općine Raša
10 bodova
- podnositelj prijave iz obitelji s troje i više djece
10 bodova
- za svakog člana obitelji koji se redovno školuje u
srednjoj školi izvan područja Grada Labina odnosno
redovito studira na visokom učilištu osim podnositelja
prijave
10 bodova
Članak 12.
U slučaju da dva ili više podnositelja prijave ostvare isti broj bodova, prednost ima onaj koji
ostvari veći broj bodova po redoslijedu kriterija za bodovanje iz prethodnog članka.
Članak 13.
Na utvrđeni Prijedlog liste stipendista podnositelji prijava na natječaj mogu podnijeti pismeni
prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave istog na web stranici i na
oglasnoj ploči Općine Raša.
O prigovoru odlučuje Općinski načelnik, nakon očitovanja Odbora za stipendije, u roku od 8
dana.
Članak 14.
Nakon donošenja Odluke o prigovoru Općinski načelnik utvrđuje Konačnu listu stipendista i
donosi Odluku o dodjeli stipendija.
Na temelju Odluke iz prethodnog stavka sa stipendistom se sklapa ugovor o stipendiranju
kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Ugovor u ime Općine potpisuje Općinski
načelnik.
Članak 15.
Stipendist je dužan izvršavati obveze sukladno sklopljenom ugovoru o stipendiranju i
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša redovito dostavljati potvrde o upisu u naredni
razred/studijsku godinu i to učenici do 30. rujna, a studenti do 31. listopada tekuće godine.
Članak 16.
Ukoliko u tijeku primanja stipendije na kraju obrazovne školske godine učenik ostvari
prosječnu ocjenu 4,60 i više, a student na kraju studijske godine ostvari prosječnu ocjenu
4,00 i više, po podnesenom zahtjevu sa dokumentacijom o postignutoj ocjeni, Općinski
načelnik će stipendisti odobriti isplatu jednokratne nagrade u visini jedne mjesečne
stipendije.
Članak 17.
Ako stipendist prekine školovanje/studij ili ne upiše naredni razred/godinu već ponavlja
razred/godinu gubi pravo na daljnju isplatu stipendije.

Ukoliko u slučaju iz prethodnog stavka stipendist koji ponavlja razred/studijsku godinu
podnese molbu za mirovanje stipendije, Općinski načelnik odobrit će stipendisti jedanput u
tijeku školovanja/studija mirovanje prava na stipendiju do ponovnog upisa u naredni
razred/studijsku godinu kada ostvaruje pravo na daljnju isplatu stipendije.
Iznimno se stipendisti može odobriti mirovanje prava na stipendiju još jedanput u tijeku
školovanja/studija ako zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nije upisao naredni
razred/godinu studija o čemu po podnijetom zahtjevu odlučuje Općinski načelnik uzimajući u
obzir materijalne, socijalne, zdravstvene i druge opravdane prilike stipendiste.
Članak 18.
Ukoliko stipendist nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija odnosno završenog
stručnog studija sljedeće akademske godine upiše diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
studij, na temelju Potvrde o upisu na diplomski sveučilišni studij odnosno Potvrde o upisu na
specijalistički diplomski stručni studij stipendija se nastavlja isplaćivati.
Članak 19.
Stipendist je dužan o svakoj promjeni adrese i prebivališta obavijestiti Općinu Raša,
Jedinstveni upravni odjel u roku od 15 dana od promjene adrese odnosno prebivališta.
Promjenom prebivališta izvan područja Općine Raša stipendist gubi pravo na daljnju isplatu
stipendije te se sa stipendistom raskida ugovor o stipendiranju.
Članak 20.
Stipendist je dužan, radi vođenja evidencije, Općini Raša Jedinstvenom upravnom odjelu
dostaviti potvrdu o završenoj školi/studiju u roku od 30 dana od dana završetka škole/studija.
Članak 21.
Dosadašnji stipendisti zadržavaju prava i obaveze prema ugovorima sklopljenim temeljem
Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša („Službene novine Općine
Raša“ broj 7/06, 8/06 i 2).
Članak 22.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i
studentima Općine Raša ("Službene novine Općine Raša" broj 7/06,8/06 i 2/09).
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine
Raša".

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila,v.r.

