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                REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

               GRAD GRUBIŠNO POLJE 

                    GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 604-02/18-01/1                  

Ur.broj: 2127/01-01/01-18-2 

Grubišno Polje, 9. srpnja 2018.  

 

           

Na temelju članka 37. Statuta Grada Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ 

Grada Grubišnoga Polja 1/13, 4/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja dana 9. 

srpnja 2018. godine donosi 

 

PRAVILNIK  

 O KRITERIJIMA DODJELE STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA 

   

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom o dodjeli stipendija učenicima za deficitarna zanimanja (u daljnjem 

tekstu:stipendije) sa prebivalištem na području Grada Grubišnoga Polja, utvrđuju se uvjeti i 

kriteriji za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija, te prava i obveze korisnika 

stipendija.  

 

 Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to 

jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.  

 

Članak 2. 

 Stipendiju iz članka 1. mogu ostvariti redovni učenici srednjih škola u sastavu 

nadležnog Ministarstva za obrazovanje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu nadležnog 

Ministarstva), sa prebivalištem na području Grada Grubišnoga Polja, i to učenici srednjih 

škola deficitarnih smjerova s prosjekom ocjena u sedmom i osmom razredu od  3,00  i više. 

 

 Učenici koji su korisnici stipendija ili ostvare pravo na stipendiju drugog pravnog 

subjekta nemaju pravo na stipendiju iz članka 1. ovog Pravilnika. 

  

Članak 3. 

 Odluku o deficitarnim zanimanjima koja će se stipendirati na način određen ovim 

Pravilnikom donosi za pojedinu školsku godinu gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja na 

temelju podataka  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore i 

Hrvatske obrtničke komore. 

 

Mjesečni iznos stipendija za pojedinu školsku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada 

Grubišnoga Polja, sukladno planiranim proračunskim sredstvima. 
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II. NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA  DEFICITARNA 

ZANIMANJA  

 

Članak 4. 

 Stipendije za deficitarna zanimanja dodijeljuju se na temelju obrađenih rezultata 

provedenog javnog natječaja za dodjelu stipendija kojeg raspisuje gradonačelnik Grada 

Grubišnoga Polja. 

 Natječaj se raspisuje početkom školske na temelju zaključka gradonačelnika Grada 

Grubišnoga Polja. 

 Tekst natječaja sadrži opće uvjete, rokove, način prijave na Natječaj, popis 

dokumenata potrebnih za prijavu i druge potrebne informacije. Uz Natječaj, objavljuje se i  

Lista deficitarnih zanimanja za školsku godinu. 

Kandidati  koji  udovoljavaju uvjetima iz članka 2. ovog Pravilnika, mogu se prijaviti 

na natječaj. 

   

Rok prijave na natječaj  traje najmanje 8 dana od dana objave natječaja. 

  

Potrebna dokumentacija: 

- potpisana prijava na natječaj za stipendiju za deficitarna zanimanja učenika; 

- preslike svjedodžbi iz sedmog i osmog razreda osnovne škole, 

- uvjerenje o upisu u srednju školu sa naznačenim upisanim smjerom, 

- priznanja, diplome, rezultati s natjecanja iz prethodne 2 školske godine,  

- preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu na području Grada Grubišnoga Polja (ne 

starija od mjesec dana), 

- presliku osobne iskaznice jednog roditelja,skrbnika ili zakonskog zastupnika. 

 

    

III. EVALUACIJSKI POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA 

ZANIMANJA 

 

Članak 5. 

 Provođenje postupka Natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata obavlja Povjerenstvo 

za stipendije Grada Grubišnoga Polja po osnovi izvrsnosti i deficitarnosti, (u daljnjem tekstu 

Povjerenstvo) koju imenuje gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 

Administrativne i upravne poslove u svezi dodjele stipendija izvršava nadležni Stručna 

služba Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja  

 

Članak 6. 

 Bodovi za pojedini kriterij dodjeljuju se isključivo uz predočenje odgovarajuće 

dokumentacije, i to na slijedeći način: 

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE USPJEHA UČENIKA: 
  

 Bodovanje se određuje na način da se zbrajaju bodovi vrednovanjem školskog uspjeha 

postignutom u sedmom i osmom razredu osnovne škole i rezultata na natjecanjima 

(međunarodnim, državnim, međužupanijskim i  županijskim). 

  

Članak 7. 

A) ŠKOLSKI USPJEH: 

 

Školski uspjeh vrednuje se pomoću slijedeće formule: 

Broj bodova = (prosjek ocjena – 2,95)*20 

Ostvareni broj bodova zaokružuje se na dvije decimale. 
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Članak 8. 

B) POSEBNA POSTIGNUĆA: 

 

 Vrednovanje natjecanja: 

 Za županijska, međužupanijska, državna i međunarodna natjecanja boduje se najviši 

postignuti rang u pojedinom natjecanju. 

 Vrednuje se uspjeh na natjecanjima u prethodne dvije školske godine 

 

 

 Tabela I. Vrednovanje natjecanja 

 

KATEGORIJ

A 
VRSTA/RAZINA NATJECANJA 

OSVOJENO 

MJESTO 

BROJ 

BODOVA 

A. županijska   
1-3 mjesto 2 

4-6 mjesto 1 

     

B. međužupanijska    

1-3 mjesto 4 

4-6 mjesto 3 

sudjelovanje 2 

     

C. državna 

1-3 mjesto 6 

4-6 mjesto 5 

sudjelovanje. 4 

     

D. 

međunarodna  

(S PREDNATJECANJEM,  

ostvaren plasmanom s državnog) 

1-6 mjesto 8 

     

E. međunarodna bez prednatjecanja           1-6 mjesto 6 

     

F. 
državna i međužupanijska bez 

prednatjecanja 
1-6 mjesto 4 

 

        Članak  9. 

 Učenici  koji na području sporta, umjetnosti i tehničke kulture ostvare postignuća od 

državnog značaja vrednuju se kao i državna natjecanja. 

 Postignuća od državnog značaja smatraju se prva tri mjesta na državnim natjecanjima 

i smotrama te nastupi za državne selekcije. 

 

Članak 10. 

 Utvrđivanje rang liste: 

Rang lista učenika određuje se zbrajanjem bodova navedenim u člancima 6., 7. i 8. 

U slučaju istog broja bodova prednost ima učenik s višim prosjekom ocjena.  

 

IV.    ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA 

 

Članak 11. 

 Po završetku natječajnog postupka konačnu Odluku o dodjeli stipendija za deficitarna 

zanimanja donosi gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja na prijedlog Povjerenstva.  



4 

 

 Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku godinu za koju je rapisan natječaj u 

trajanju od 10 mjeseci (od 01.rujna kalendarske, tekuće godine do 30.lipnja naredne godine). 

 

 

V. UGOVOR O DODJELI STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA 

 

Članak 12. 

Na temelju Odluke iz članka 11. ovoga Pravilnika Grad Grubišno Polje sa zakonskim 

zastupnicima ili skrbnicima učenika sklopiti će se Ugovor o stipendiranju. 

 

 

VI. UGOVORNE OBVEZE 

 

Članak 13. 

 Ukoliko stipendist mora prekinuti školovanje zbog bolesti, nesreće i sličnih okolnosti 

zbog čega ne može ispunjavati školske obveze, dužan je u roku od 30 dana pismeno predočiti 

dokaze nadležnog tijela ili institucije, radi daljnjeg reguliranja stipendije. 

   

 

Članak 14. 

 Obveza vraćanja stipendije nastaje u slijedećim slučajevima: 

a) ukoliko stipendist prekine školovanje u školi ili smjeru obrazovanja za koji prima 

stipendiju dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije u roku od jedne godine od 

dana prekidanja školovanja. 

b) ako stipendist bude isključen iz obrazovne institucije, ako se utvrdi da je dao lažne ili 

neistinite podatke na temelju kojih je ostvario pravo na stipendiju ili ako se dokaže da je 

stipendist za isto obrazovno razdoblje primao stipendiju od drugog pravnog subjekta 

ugovor se jednostrano raskida i stipendist je dužan vratiti cjelokupni primljeni iznos 

stipendije u roku mjesec dana. 

c) ukoliko stipendist u roku 3 godine od dana završetka školovanja odjavi boravište ili 

prebivalište sa područja Grada Grubišnoga Polja dužan je vratiti 50% ukupnog iznosa 

primljene stipendije u roku 2 godine od dana promjene boravišta ili prebivališta. 

 

 

VII. STUPANJE NA SNAGU 

 

 Članak 15. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u  „Službenom glasniku“ Grada 

Grubišnoga Polja. 

 

 

 

 

    Predsjednik 

 

 

     Ivo Martinović 


