REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALI BUKOVEC
Općinski načelnik
Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj 42/20, dalje u tekstu: Odluka) i članka 47. Statuta Općine Mali Bukovec
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13, 7/18 i 6/20) Općinski načelnik Općine
Mali Bukovec donosi
PROGRAM
o dodjeli stipendija učenicima s područja Općine Mali Bukovec

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Programom utvrđuju se opći uvjeti, postupak te prava i obveze korisnika stipendija
za učenike s područja Općine Mali Bukovec.
Članak 2.
(1) Temeljem Odluke o stipendiranju učenika (u daljnjem tekstu: Odluka) stipendije Općine
Mali Bukovec dodjeljuju se učenicima koji upisuju prvi razred srednje škole u školskoj godini
2020./2021., a obrazuju se za deficitarna zanimanja poljoprivrednog i obrtničkog smjera i
imaju prebivalište na području Općine Mali Bukovec.
(2) Popis deficitarnih zanimanja iz prethodnog stavka ovog članka je Prilog 1. ovog Programa
i čini njegov sastavni dio.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 3.
(1) Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici:
1. koji su državljani Republike Hrvatske,
2. koji prvi puta upisuju prvi razred srednje škole za deficitarna zanimanja
poljoprivrednog i obrtničkog smjera iz Priloga 1. ovog Programa,
3. čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Mali Bukovec,
4. koji nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja
stipendija dodijeljenih od strane nadležnih ministarstava, za vrijeme dodjele i korištenja
stipendije Općine Mali Bukovec .
III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 4.

(1) Općinski načelnik za svaku školsku godinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendija
učenicima s područja Općine Mali Bukovec.
(2) Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Mali Bukovec i na
Internet stranicama Općine Mali Bukovec te na drugim prikladnim mjestima na kojima će se
potencijalni korisnici moći informirati o raspisanom natječaju, a otvoren je najmanje 15 dana
od dana objave.
Članak 5.
(1) Natječaj sadrži najmanje:
- broj, visinu i vrstu stipendije
- uvjete za dodjelu stipendije
- rok za podnošenje prijave
- popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu
- naziv tijela kojem se prijava podnosi.
Članak 6.
(1) Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije učenici koji su punoljetni (navršenih 18 godina)
podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili skrbnik.
Članak 7.
(1) Postupak dodjele stipendija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Mali
Bukovec (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).
(2) Općinski načelnik posebnim aktom osniva Povjerenstvo i imenuje članove Povjerenstva.
(3) Povjerenstvo ima tri člana.
(4) Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.
(5) Sjednica se može održati ako joj prisustvuje većina ukupnog broja članova.
(6) Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. Odluke Povjerenstva
potpisuje predsjednik Povjerenstva.
(7) O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
(8) Povjerenstvo za svoj rad odgovara Općinskom načelniku.
Članak 8.
(1) Povjerenstvo iz članka 7. ovog Programa zadržava pravo da osim dokumentacije koja će
biti navedena u Natječaju, od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju, ukoliko
utvrdi da je isto potrebno kako bi se utvrdilo da li učenik zadovoljava sve uvjete za dodjelu
stipendije, sukladno ovom Programu.
Članak 9.
(1) U izvršenju zadaće iz članka 7. Povjerenstvo utvrđuje pravodobnost i potpunost
podnesenih prijava, ispunjavanje uvjeta propisanih Odlukom i ovim Programom te utvrđuje
Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija.
(2) Lista reda se formira prema datumu zaprimanja prijave, počevši od one najranije.
(3) Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija objavljuju se na oglasnoj ploči Općine Mali
Bukovec i na internetskim stranicama Općine Mali Bukovec.
(4) U roku od osam dana od dana objave Liste, svaki kandidat koji je sudjelovao u natječaju
može podnijeti prigovor u pisanom obliku općinskom načelniku Općine Mali Bukovec,
koji donosi konačnu odluku.
Članak 10.

(1) Temeljem utvrđenih lista reda prvenstva Povjerenstvo podnosi prijedlog za dodjelu
stipendija Općinskom načelniku na odlučivanje. Prijedlogu se obvezno prilaže i izvješće o
provedenom postupku te uloženim prigovorima.
(2) O dodjeli stipendija odlučuje Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.
Članak 11.
(1) U slučaju da bude podneseno više prijava od onih predviđenih Natječajem, odnosno da
iznos utvrđen u Odluci ne bude dostatan za sve stipendije, predsjednik Povjerenstva o tome
obavještava Općinskog načelnika, koji posebnom odlukom može odrediti da se sve podnesene
prijave uzmu u razmatranje te da će se osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Mali
Bukovec.
(2) Ukoliko Općinski načelnik ne donese posebnu odluku iz prethodnog stavka ovog članka, a
bude podneseno više prijava od onih predviđenih Natječajem, odnosno da iznos utvrđen u
Odluci ne bude dostatan za sve stipendije, iste će biti isplaćivane sukladno odluci Općinskog
načelnika iz članka 10. ovog Programa, a koja će biti donijeta temeljem Liste reda prvenstva.
IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJA
Članak 12.
(1) Na temelju zaključka Općinskog načelnika o dodjeli stipendija, s podnositeljem prijave
(punoljetni učenici osobno, odnosno roditelj ili skrbnik za maloljetne učenike) sklapa se
ugovor o korištenju stipendije.
Članak 13.
(1) Ugovor o korištenju stipendije sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih strana,
- naziv škole za koju je odobrena stipendija,
- visina i način isplate stipendije,
- vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,
- okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju isplatu stipendije,
- način i uvjete za vraćanje stipendije,
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 14.
(1) S korisnikom stipendije ako je punoljetan odnosno roditeljem ili skrbnikom maloljetnog
korisnika, ugovor u ime Općine Mali Bukovec sklapa Općinski načelnik.
Članak 15.
(1) Stipendija se u pravilu dodjeljuje na početku školske godine za cijelu godinu u trajanju od
1. rujna tekuće kalendarske godine do 31. kolovoza naredne kalendarske godine.
Članak 16.
(1) Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor o stipendiranju.
(2) Općina Mali Bukovec će raskinuti ugovor iz prethodnog stavka pod uvjetima utvrđenim
propisima o obveznim odnosima, a osobito u sljedećim slučajevima:
- zbog neispunjavanja uvjeta iz članaka 3. ovog Programa,
- ako učenik korisnik stipendije samovoljno i neopravdano prekine obrazovanje i ne završi ga
u zakonskom roku.
(3) U slučaju prekida školovanja zbog opravdanih razloga (npr. teška bolest, odlazak na
liječenje i sl.), Općinski načelnik može donijeti odluku o mirovanju isplate stipendije.

(4) U slučaju prekida školovanja zbog opravdanih razloga (npr. teška bolest, odlazak na
liječenje i sl.), može se i raskinuti ugovor o stipendiranju bez obveze povrata isplaćenih
stipendija.
V. BROJ I IZNOS STIPENDIJA
Članak 17.
(1) Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se svake godine u Proračunu Općine Mali
Bukovec.
Članak 18.
(1) Broj i iznos pojedinih stipendija utvrđuje općinski načelnik u natječaju za dodjelu
stipendija.
VI. PRIEJLAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
(1) Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.
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