
 
OPĆINA MOTOVUN 

Na temelju članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija („Službene novine Grada Pazina“, broj 
31/16.), Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun raspisuje 
 

OGLAS 
za dodjelu stipendija u školskoj godini 2017./2018. 

 
I. 

Općina Motovun u školskoj godini 2017./2018. odobrava stipendije: 
- dosadašnjim stipendistima - temeljem potvrde o upisu u narednu godinu / razred i potvrde o prosjeku 

ocjena, 
- novim stipendistima - u skladu s kriterijima iz uvodno citirane Odluke. 

 
II. 

Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna mjesečno, a za studente 500,00 kuna mjesečno. 
 

III. 
Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog programa propisanog statutom obrazovne ustanove. 
Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja. Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje. Isplata se 
obavlja putem žiro računa. 
 

IV. 
Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području Općine 
Motovun. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora. 
 

V. 
Prijavu za stipendiju i potvrdu o redovnom školovanju učenici podnose Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Motovun do 30. rujna 2017. godine, a studenti do 31. listopada 2017. godine. 
Zahtjev se ispunjava na propisanom obrascu koji se podiže u općinskoj upravi ili na službenim internet stranicama 
Općine Motovun (www.motovun.hr). 
Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz stavka 1. ove točke dostaviti potvrdu o upisu u viši razred / narednu 
studijsku godinu te prosjek ocjena prethodne godine školovanja / prosjek ocjena prethodne studijske godine koji 
mora sadržavati i broj ECTS bodova. 
Ako visokoškolska ustanova koju pohađa student stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku 
godinu student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 30 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljnje 
primanje stipendije. 
 

VI. 
Prijave za dodjelu stipendija rješava odjel na temelju kriterija određenih uvodno citiranom Odlukom i ovim 
Oglasom. 
Na temelju zaključka općinskog načelnika s rang listom učenika sklapa se ugovor između Općine Motovun kao 
stipenditora i učenika / studenta kao stipendista. 
 

VII. 
Kriteriji bodovanja su sljedeći: 
A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno uspjeh na studiju: 

Prosjek ocjena Bodovi 

3,10 20 

od 3,10 do 4,85 svakih 0,05 vrijednosti prosjeka ocjena nosi 2 

4,85 90 

od 4,90 do 5,00 100 
 

B) Postignut uspjeh na natjecanjima u znanju tijekom prethodne školske godine (Pravo na bodove po ovom kriteriju 
stječe se samo po jednoj osnovi): 

Uspjeh Bodovi 

sudjelovanje na županijskom natjecanju 10 

osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju 20 

sudjelovanje na državnom natjecanju 30 

osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju 40 

sudjelovanje na međunarodnom natjecanju kao državni predstavnik 50 
 

C) Postignut upisni uspjeh (studenti): 

Uspjeh Bodovi 
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1 do 3 mjesta na fakultetu 15 

 
D) Upisana godina studija (studenti): 

Upisana godina Bodovi 

prva godina 10 

druga godina 15 

treća godina 20 

četvrta godina 25 

peta godina / apsolventski staž 30 
 

E) Posebne okolnosti 

  Bodovi 

volontiranje u programima koje organizira Općina do 5 sati 5 

5- 15 sati 10 

15- 30 sati 20 

više od 30 sati 35 

redovno školovanje drugog člana obitelji po svakom članu 10 

sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu 15 

smještaj obitelji u podstanarstvu 15 

obitelj s dvoje i više djece predškolskog uzrasta 20 

teška bolest člana obitelji koja smanjuje radnu sposobnost ili psihičko i socijalno funkcioniranje obitelji 20 

samohrani roditelj 30 

primatelj pomoći za uzdržavanje 40 
 

VIII. 
Pravo na dobivanje stipendije ostvaruje 5 učenika i 5 studenata koji na temelju kriterija iz prethodnog članka 
ostvare najviše bodova. 
 

IX. 
Ako je učenik u protekloj školskoj godini postigao prosječnu ocjenu 4,60 i više - ostvaruje pravo na dodatak u visini 
30% iznosa stipendije. 
Ako je učenik u protekloj školskoj godini postigao prosječnu ocjenu 4,75 i više - ostvaruje pravo na dodatak u visini 
50% iznosa stipendije. 
 

X. 
Ako je student tijekom studija postigao prosječnu ocjenu 4,00 i više - ostvaruje pravo na dodatak u visini 30% 
iznosa stipendije. 
Ako je student tijekom studija postigao prosječnu ocjenu 4,50 i više - ostvaruje pravo na dodatak u visini 50% 
iznosa stipendije. 
 

XI. 
Stipendist se obvezuje na zahtjev Općine Motovun sudjelovati u humanitarnim, dobrotvornim, ekološkim, odgojno-
obrazovnim, sportsko-rekreacijskim i ostalim programima od dobrobiti za Općinu Motovun. 
U slučaju opravdane spriječenosti, stipendist treba opravdanost potvrditi odgovarajućim dokazima (pohađanjem 
ispita na zadani datum i sl.) U tom slučaju stipendist će se dogovoriti s Općinom Motovun za volontiranje na nekom 
od planiranih programa u razdoblju do najviše godinu dana. 
 

XII. 
Ako se stipendist ne bude pridržavao odredaba ugovora sklopljenog na temelju ovog Oglasa i Odluke, Općina 
Motovun zadržava pravo raskinuti ugovor. 
 

XIII. 
Ovaj Oglas objavljuje se na oglasnim pločama Općine Motovun i službenim internet stranicama Općine Motovun. 
 
Motovun, 6. rujna 2017. 
 

                                                                                                           PROČELNIK 
                                                                                                           Nenad Šćulac 


