
 
 
 
 
 

               REPUBLIKA HRVATSKA                                                            
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                                    
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                    
 

 
Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 

22/09.),  Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 7. sjednici održanoj 20. srpnja 
2010. godine donijela je 
 
 

ODLUKU 
o stipendiranju studenata  

s područja Bjelovarsko-bilogorske županije 
 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendije Bjelovarsko-
bilogorske županije studentima, kao pomoć razvoju kadrovskog potencijala te društvenog i 
gospodarskog razvoja općina i gradova Županije. 
 
 

Članak 2. 
 
 Financijska sredstva za namjenu iz članka 1. ove Odluke osigurat će se u Proračunu 
Bjelovarsko-bilogorske županije.  
 Broj, mjesečnu visinu stipendija i popis deficitarnih zanimanja u interesu Županije za svaku 
školsku godinu određuje Župan posebnim zaključkom. 
 
 

Članak 3. 
 
 Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti, državljani 
Republike Hrvatske s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 
Svaki kandidat mora zadovoljavati sljedeće uvjete: 
 

1. Studenti prve godine moraju imati opći uspjeh odličan u svakom razredu srednje škole 
 

2. Studentima viših godina studija prosječna ocjena završenih godina studija mora biti 
najmanje 3,5. 

 
 

 

 



Članak 4. 
 
 Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom 
Odlukom. 
 
 

KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 
 
 

Članak 5. 
 
 Stipendija se dodjeljuje za narednu akademsku godinu putem natječaja. Natječaj raspisuje 
županijski Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport svake godine krajem rujna. Natječaj se 
objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 
 

Članak 6. 
 
 Natječaj sadrži:  
 

- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,   
- naziv tijela kojem se podnose prijave, 
- visinu stipendija i broj korisnika, 
- popis dokumenata koji se obvezno prilažu uz prijavu na natječaj, 
- vrijeme trajanja natječaja, 
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja. 

 
 

Članak 7. 
 
 Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: 
 

1. za studente prve godine: 
- uspjeh postignut tijekom srednjeg školovanja 
- socijalni status kandidata 
- postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja (vrednuje se samo najbolji 

postignuti rezultat na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini natjecanja)  
- student invalid (više od 60%) 
- student – dijete poginulog hrvatskog branitelja 
- dijete invalida Domovinskog rata (više od 80%) 
- samohranost roditelja 
- student bez oba roditelja 
- drugi student u obitelji 
- deficitarnost određene struke na području Bjelovarsko-bilogorske županije prema 

podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
 

2. za studente druge i narednih godina studija 
- uspjeh na studiju 
- godina studija 
- socijalni status kandidata 



- postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja (vrednuje se samo najbolji 
postignuti rezultat na državnoj ili međunarodnoj razini natjecanja)  

- student invalid (više od 60%) 
- student – dijete poginulog hrvatskog branitelja 
- dijete invalida Domovinskog rata (više od 80%)  
- samohranost roditelja 
- student bez oba roditelja 
- drugi student u obitelji 
- deficitarnost određene struke na području Bjelovarsko-bilogorske županije prema 

podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 

Članak 8. 
 

Uspjeh u školovanju za studente prve godine utvrđuje se prosječnom ocjenom općih uspjeha 
svih razreda srednje škole. Za studente viših godina studija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom 
položenih ispita koja se množi koeficijentom dva (2). 
 

BODOVANJE 
 

Članak 9. 
 

I. STUDENTI PRVE GODINE 
 
1. Uspjeh postignut tijekom školovanja (zbroj ocjena svih predmeta podijeljen s 

ukupnim brojem predmeta izražen u decimalama (3) ) 
 

2. Socijalni status kandidata – dohodak po članu domaćinstva 
a) manje od 1.000,00 kuna --------------- 15 bodova 
b) 1.000,00 – 1.500,00 kuna ------------- 10 bodova 
c) 1.500,00 – 2.000,00 kuna -------------  5 bodova 
d) preko 2.000,00 kuna -------------------  0 bodova 

 
3. Ako je student rangiran među prvih 25% kandidata na konačnoj listi za upis na 

fakultet od ukupnog broja redovno upisanih studenata uz potporu ministarstava, 
dodjeljuje mu se 3 boda. 
 

4. Postignuti izvanškolski rezultati u tijeku srednjoškolskog obrazovanja: 
a) Osvojeno jedno od tri mjesta na županijskom natjecanju ----------- 1-3 boda 
b) Osvojeno jedno od tri mjesta na državnom natjecanju -------------- 4-6 bodova 
c) Osvojeno jedno od tri mjesta na međunarodnom natjecanju ------- 7-9 bodova 

 
5. Student invalid (više od 60% invalidnosti) --------5 bodova 

 
6. Kandidat – dijete poginulog hrvatskog branitelja --------- 4 boda 

 
7. Kandidat – dijete invalida Domovinskog rata (najmanje 80% invalidnosti) --- 3 boda 

 
8. Kandidat – dijete samohranog roditelja -------- 2 boda 

 
9. Kandidat – dijete bez oba roditelja ------------- 4 boda 

 



10. Drugi student u obitelji -------- 2 boda 
 

11.  Deficitarnost određene struke na području Bjelovarsko-bilogorske županije – 3 boda 
 

 
II. STUDENTI VIŠIH GODINA STUDIJA 

 
1. Uspjeh postignut tijekom studiranja (prosječna ocjena položenih ispita izražena u 

decimalama pomnožena koeficijentom dva) 
 

2. Godina studija 
 druga godina ------ 2 boda 
 treća godina ------- 3 boda 
 četvrta godina ----- 4 boda 
 peta godina -------- 5 bodova 
 šesta godina ------- 6 bodova 

 
3. Socijalni status kandidata – dohodak po članu domaćinstva 

a) manje od 1.000,00 kuna --------------- 15 bodova 
b) 1.000,00 – 1.500,00 kuna ------------- 10 bodova 
c) 1.500,00 – 2.000,00 kuna -------------  5 bodova 
d) preko 2.000,00 kuna -------------------  0 bodova 

 
4. Postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom studija 

a) znanstveni ili stručni rad objavljen u domaćoj znanstvenoj publikaciji -- 2 boda 
b) znanstveni ili stručni rad objavljen u inozemnoj znanstvenoj publikaciji -- 3 boda 
c) sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom,odnosno umjetničkom projektu -2 boda 
d) sudjelovanje na domaćem natjecanju ----- 2 boda 
e) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju ----- 4 boda 
f) nagrada na domaćem natjecanju ----- 3-5 bodova 
g) nagrada na međunarodnom natjecanju ----- 5-8 bodova 

 
5. Student invalid (više od 60% invalidnosti) -------- 5 bodova 

 
6. Kandidat – dijete poginulog hrvatskog branitelja --------- 4 boda 

 
7. Kandidat – dijete invalida Domovinskog rata (najmanje 80% invalidnosti) --- 3 boda 

 
8. Kandidat – dijete samohranog roditelja -------- 2 boda 

 
9. Kandidat – dijete bez oba roditelja ------------- 4 boda 

 
10. Drugi student u obitelji -------- 2 boda 

 
11.  Deficitarnost određene struke na području Bjelovarsko-bilogorske županije – 3 boda 

 
 

 
Članak 10. 

 



 Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata u slučaju istog broja bodova uzimaju se u obzir 
redoslijedom bodovanja iz članka 9. ove Odluke. 
 

Članak 11. 
 
 O dodjeli stipendije odlučuje Komisija za dodjelu stipendija Bjelovarsko-bilogorske 
županije (u nastavku teksta: Komisija). 
 Komisiju imenuje Skupština Bjelovarsko-bilogorske županije iz reda sljedećih dužnosnika: 

1. zamjenik župana – predsjednik, 
2. pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport – član, 
3. predstavnik Grada Bjelovara – član, 
4. predstavnik Grada Daruvara – član, 
5. predstavnik Grada Čazme – član, 
6. predstavnik Grada Garešnice – član, 
7. predstavnik Grada Grubišno Polje – član, 
8. vijećnici Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije – 2 člana. 

 
Članak 12. 

 
 Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj na sjednici. Sjednica se može 
održati ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Komisija odlučuje većinom glasova 
ukupnog broja članova. 
 

Članak 13. 
 
 Župan može dodijeliti četiri stipendije godišnje redovnim studentima mimo utvrđenih 
kriterija, prvenstveno studentima invalidima, djeci poginulih hrvatskih branitelja i djeci invalida 
domovinskog rata. 
 

Članak 14. 
 
 Stipendija se može dodijeliti samo onim kandidatima koji ne primaju naknadu ili stipendiju 
po nekoj drugoj osnovi.  
 

Članak 15. 
 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na web stranici (www.bbz.hr) i 
oglasnoj ploči Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje 
zahtjeva.  

U roku osam dana od objavljivanja liste kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu 
Županu Bjelovarsko-bilogorske županije. Župan je dužan u roku osam dana donijeti odluku o 
prigovoru. Odluka Župana Bjelovarsko-bilogorske županije je konačna.  
 

Članak 16. 
 

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o korištenju stipendije. 
Ugovor o korištenju stipendije sadrži: 

- ime odnosno naziv ugovornih strana, 
- naziv fakulteta za koji je odobrena stipendija, 
- iznos stipendije i vrijeme za koje se dodjeljuje, 
- okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju isplatu, 



- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja uvjeta iz ugovora te ime 
jamca, druga prava i obveze ugovornih strana. 

 
Članak 17. 

 
 Stipendija se dodjeljuje u pravilu početkom akademske godine s početkom isplate od  
mjeseca listopada tekuće godine. Korisnicima se stipendija isplaćuje do 15. u mjesecu za prethodni 
mjesec. 
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 18. 
 
 Korisnici stipendije mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja redovnog studija pod 
uvjetom da redovito završe svaku akademsku godinu s prosjekom ocjena najmanje 3,0 te svake 
godine ostvare minimalno 30 ECTS bodova. O tome su dužni priložiti potvrdu, kao uvjet daljnje 
isplate. 
 

Članak 19. 
 
 Korisnicima stipendije prestaje pravo na istu nakon diplomiranja ili istekom apsolventskog 
roka od godinu dana.  
 

Članak 20. 
 
 Socijalni status kandidata utvrđuje se podjelom iznosa ukupnog prihoda domaćinstva po 
članu domaćinstva, a na temelju sljedećih dokumenata: 

- potvrde o mjesečnim primanjima članova domaćinstva za prethodna tri mjeseca,  
- uvjerenja Porezne uprave o posebnom zaduženju, 
- potpisane izjave o broju članova kućanstva. 

 
Članak 21. 

 
Dodjeljena stipendija je bespovratna pod uvjetom da student nakon završetka studija radi na 

području Bjelovarsko-bilogorske županije dvostruko duže od vremena koliko je primao stipendiju. 
U slučaju da student, nakon završetka studija, u roku od dvije godine po prijavi na Zavod za 
zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije ne pronađe posao, oslobađa se povrata stipendije u 
cijelosti.  
 Župan Bjelovarsko-bilogorske županije može zbog opravdanog razloga korisnika stipendije 
osloboditi obveza  iz prethodnog stavka ovog članka.  
 

Članak 22. 
 

Bjelovarsko-bilogorska županija će jednostrano raskinuti Ugovor 
- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za krivična djela zbog kojih gubi 

studentska prava, 
- ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke i dokumente prilikom 

odobravanja ili za vrijeme isplate stipendije, a da je to bitno utjecalo na stanje njegovih prava i 
obveza iz Ugovora. 

U slučaju raskida Ugovora  sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, korisnik je dužan odmah i u 
cijelosti vratiti stipendiju, uvećanu za kamate važeće kod HNB-a u navedenom razdoblju.  



 
Članak 23. 

 
 Za osiguranje povrata stipendije studenata solidarno odgovaraju roditelj/staratelj studenta i 
student na što se obvezuju svojim potpisom pri sklapanju Ugovora. 
 

Članak 24. 
 
 Sve poslove vezane uz provođenja ove Odluke obavljat će Upravni odjel za prosvjetu, 
kulturu i šport Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 

Članak 25. 
 
 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije objavljena u „Županijskom glasniku“ broj 7/02, Odluka o izmjeni i 
dopuni odluke o stipendiranju studenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski 
glasnik“ broj 17/05) i Odluku o izmjeni Odluke o stipendiranju studenata na području Bjelovarsko-
bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 13/08).  
 

Članak 26. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“. 
 
 
 
        PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE 

       SKUPŠTINE 
             Stanko Grčić, prof. 
 
 
 
 
KLASA: 604-02/10-01/3 
URBROJ: 2103/1-01-10-1 
Bjelovar, 20. srpnja 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


