Temeljem članka 34. Statuta Općine Oprtalj („Službene novine Općine Oprtalj“ br. 3/09.),
Općinski načelnik uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Oprtalj od 12. rujna 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini 2017./2018.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini
2017./2018., visina stipendija, te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija.
Članak 2.
Za školsku / akademsku godinu 2017./2018. osiguravaju se u Proračunu Općine Oprtalj
sredstva za stipendije dosadašnjim i novim stipendistima u skladu s Ugovorom o stipendiji i
ovom Odlukom.
Članak 3.
Visina stipendije za učenike iznosi 350,00 kuna mjesečno, a za studente 700,00 kuna
mjesečno.
Članak 4.
Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa propisanog statutom
obrazovne ustanove.
Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na
stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu.
Stipendija se učenicima isplaćuje od 01. rujna do 31. svibnja, a studentima od 01. listopada do
30. lipnja.
Isplata se obavlja putem žiro računa korisnika stipendije.
Članak 5.
Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na
području Općine Oprtalj.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih
izvora.
Članak 6.
Potvrde o redovnom školovanju učenici podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Oprtalj do 16. listopada, a studenti do 31. listopada na temelju ove Odluke i Oglasa
objavljenog na oglasnim pločama i službenim Internet stranicama Općine Oprtalj.
Dosadašnji i novi stipendisti moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrde o upisu u
viši razred odnosno narednu studijsku godinu.
Dosadašnji i novi stipendisti koji ne dostave svu potrebnu dokumentaciju u zadanom roku
gube pravo na primanje stipendije.
Članak 7.
Molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel. Po donošenju rješenja sklapa se
Ugovor između Jedinstvenog upravnog odjela kao stipenditora i učenika odnosno studenta
kao stipendiste.

Članak 8.
Stipendist se obvezuje na zahtjev stipenditora sudjelovati u humanitarnim, dobrotvornim,
ekološkim, odgojno-obrazovnim, sportsko-rekreacijskim i ostalim programima i aktivnostima
od dobrobiti za Općinu Oprtalj.
U slučaju opravdane spriječenosti, stipendist treba istu potvrditi odgovarajućim dokazima
(pohađanjem ispita na zadani datum i sl.). U tom slučaju stipenditor će stipendistu ponuditi
sudjelovanje na nekom od planiranih programa i aktivnosti u razdoblju do najviše godinu
dana.
Članak 9.
Za provođenje ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj.
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od školske godine
2017./2018., te će se objaviti u Službenim novinama Općine Oprtalj.
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