
  

 

 

Na temelju članka __. Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata 

(''Službeni glasnik Općine Rakovica'', br. __/18 - godina izdavanja __), članka 35 Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 

tekst i 123/17) i članka 39. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 

21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i (''Službeni glasnik Općine 

Rakovica'', br. 10/18 - godina izdavanja IV i KLASA: 012-03/09-01/02, URBROJ: 2133/16-

18-7 od 06. ožujka 2018. godine - ispravak), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na __. 

sjednici održanoj dana __. ________ 2018. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način stipendiranja učenika i studenata s područja 

općine Rakovica. 

 

Članak 2.  

 

 Stipendije u smislu ove Odluke odobravaju se redovnim učenicima srednjih škola i 

redovnim studentima sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj koji imaju 

prebivalište na području općine Rakovica. 

 

Članak 3. 

 

 Sredstva za stipendiranje učenika i studenata u smislu ove odluke osiguravaju se u 

Proračunu općine za tekuću godinu. 

 Sredstva za namjenu iz prethodnog stavka mogu se osigurati i iz drugih izvora, 

sukladno Zakonu. 

 

Članak 4. 

 

 Stipendije se odobravaju na temelju provedenog javnog natječaja. 

 Javni natječaj objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Općine Rakovica, 

oglasnoj ploči i na uobičajenim mjestima oglašavanja po naseljima na području općine 

Rakovica, najkasnije do 01. prosinca tekuće godine. 

 Javni natječaj obvezatno sadrži slijedeće: 

 - broj stipendija, 

 - visina stipendija, 

 - uvjete korištenja stipendija, 

 - potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava, 

 - rok za podnošenje prijava. 

 

Članak 5. 

 



 Posebnim Pravilnikom, kojeg donosi općinski načelnik, utvrdit će se kriteriji, postupak 

za dodjelu stipendija te druga pitanja za provedbu ove Odluke. 

 Pravilnikom iz prethodnog stavka ovog članka utvrdit će se način stipendiranja 

učenika i studenata koji su slabijeg socijalnog statusa, darovitih učenika i studenata, kao i 

učenika i studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja na području općine. 

 Pravilnikom će se odrediti i imenovanje članova Povjerenstva za dodjeljivanje 

stipendija i drugih oblika financijske potpore koje ima 5 (pet) članova, s time da se 3 (tri) 

člana imenuju iz redova struke, a dva člana iz redova predstavnika političkih stranaka i birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica odgovarajućom primjenom općih akata o 

načinu njihovog imenovanja, a prijedloge istih će dostaviti klubovi vijećnika Odboru za izbor 

i imenovanje koji će prijedlog članova dostaviti općinskom načelniku. 

 

Članak 6. 

 

 Općinski načelnik obvezatno najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Općinskom 

vijeću o provedbi ove Odluke. 

 

Članak 7. 

 

 Općinski načelnik obvezan je donijeti Pravilnik iz članka 5. ove Odluke u roku od 45 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 8. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica''. 

 

KLASA: 604-02/18-01/01 

URBROJ: 2133/16-18-2 

Rakovica, __. ________ 2018. godine 

 

          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

 

                                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec. 

  
 


