Na temelju članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj:
03/09, 02/13 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 05. sjednici održanoj 29. siječnja
2018. godine, donijelo je slijedeće
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol

Članak 1.
Ovim Izmjenam mijenja se Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima
Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 06/17)
Članak 2.
Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Postupak dodjele stipendija provodi se u pravilu tijekom mjeseca prosinca i siječnja
akademske godine“.
Članak 3.
Čanak 5. mijenja se i glasi:
„Osnovni uvjeti za bodovanje natječajne dokumentacije kandidata su:
- uspješnost u studiranju (prosjek ocjena najmanje 2,51)
- materijalno stanje kandidata (prihod po članu obitelji i druge vrste pomoći i
stipendije).
Bodovanje se vrši na sljedeći način:
a) USPJEH
1. Uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju za studente upisane na I. godinu studija
- prosjek ocjena: 3,00 - 3,50
6 bodova
- prosjek ocjena: 3,51 - 4,00
8 bodova
- prosjek ocjena: 4,01 - 4,50 10 bodova
- prosjek ocjena: 4,51 - 5,00 12 bodova
2. Uspjeh na studiju
- prosjek ocjena: 2,51- 3,00
- prosjek ocjena: 3,00 - 3,50
- prosjek ocjena: 3,51 - 4,00
- prosjek ocjena: 4,01 - 4,50
- prosjek ocjena: 4,51 - 5,00

8 bodova
10 bodova
12 bodova
15 bodova
18 bodova

b) PRIMANJA PO ČLANU OBITELJI (u kunama)
- 0 - 400 ................................................... 14 bodova
- 401 - 600 ............................................... 12 bodova
- 601 - 900 ............................................... 10 bodova
- 901 - 1200 ............................................. 8 bodova
- 1201-1500 ............................................. 6 bodova
- 1501-1800 ............................................. 2 bodova
- preko 1800 ............................................ 0 bodova
c) NADARENOST
1. Uspjesi na županijskim natjecanjima:
- za prvo mjesto …….. 5 bodova
- za drugo mjesto …… 3 boda
- za treće mjesto ……. 2 boda

2. Uspjesi na državnim i međunarodnim natjecanjima:
- za prvo mjesto …….. 10 bodova
- za drugo mjesto …… 5 bodova
- za treće mjesto ……. 3 boda
d) DEFICITARNOST STRUKE
- 5 bodova - prema pokazatelju stručne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna
služba Požega.
Članak 4.
Članak 9. mijenja se i glasi
„Za dodjelu stipendija javni natječaj objavljuje se na web stranicama Općine Kaptol, na
Oglasnoj ploči Općine Kaptol. Rok za podnošenje prijave na natječaj je (15) petnaest dana od dana
objave.
Natječaj sadrži:
- akademsku godinu za koju se raspisuje natječaj
- rok trajanja natječaja
- broj stipendija koje se dodjeljuju
- opće uvjete za dodjelu stipendija, te
- ostale dokaze koje treba priložiti uz pismenu prijavu, sukladno odluci Povjerenstva.
Prijava na natječaj za dodjelu stipendija ili drugih oblika potpore podnosi se Povjerenstvu“.
Članak 5.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Prijava na natječaj za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Prijavi iz stavka 1. Ovog članka, podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
- ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole, odnosno potvrdu obrazovne
ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u narednu akademsku godinu
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
- potvrde o mjesečnim primanjima svih članova kućanstava
- potvrda o ne postojanju duga kućanstava prema Općini Kaptol
- dokaze o sudjelovanju i uspjesima na smotrama i natjecanjima, te
- ostalu potrebnu dokumentaciju, sukladno ovom Pravilniku.“
Članak 6.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Povjerenstvo prikuplja prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu i utvrđuje listu
reda prvenstva za izbor korisnika stipendije.
Povjerenstvo može zatražiti dopunu i pojašnjenje dostavljene dokumentacije koju je kandidat
dužan dostaviti u roku od (5) pet dana.
Općinski načelnik, temeljem liste prvenstva Povjerenstva, donosi odluku o dodjeli stipendije.
O odluci iz stavka 2. ovog članka upoznaju se svi podnositelji zahtjeva, na koju isti mogu
uložiti prigovor u roku (5) pet dana od dana primitka obavijesti.
O prigovoru odlučuje Općinski načelnik.
Odluka po prigovoru je konačna.
Nakon konačnosti odluke o dodjeli stipendije pristupa se zaključivanju Ugovora o
stipendiranju sa svima studentima kojima je stipendija odobrena.“

Članak 7.
Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Kaptol“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL
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