
  

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
             GRADSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara, ("Službeni 

glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 19. 
sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine donijelo je 

 
 

 
P R A V I L N I K 

o stipendiranju studenata Grada Bjelovara 
 

• OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija 
studentima Grada Bjelovara, kao pomoć razvoju kadrovskog potencijala te 
društvenog i gospodarskog razvitka Grada Bjelovara. 
 

Članak 2. 
 
Financijska sredstva za namjenu iz članka 1. ovog Pravilnika osigurat će se u 
Proračunu Grada Bjelovara. 
 
Broj korisnika i mjesečnu visinu stipendije određuje Gradonačelnik Grada Bjelovara 
posebnim aktom. 
 

Članak 3. 
 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti 
preddiplomskih i diplomskih studija, državljani Republike Hrvatske, koji imaju 
prebivalište na području Grada Bjelovara. 
 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju izvanredni studenti pod uvjetom da nisu u 
radnom odnosu i da im dohodak po članu obitelji ne prelazi iznos osnovnog osobnog 
odbitka ili neoporezivog dijela dohotka mjesečno. 
 
Broj stipendija za izvanredne studente ograničava se na 10% od ukupnog broja 
odobrenih stipendija u tekućoj godini. 
 

Članak 4. 
 

Redovnim i izvanrednim studentima preddiplomskih i diplomskih studija stipendije se 
dodjeljuju temeljem provedenog postupka dodjele stipendija i kriterija propisanih 
ovim Pravilnikom. 



 

• KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 
 

Članak 5. 
 
Stipendije se dodjeljuju za svaku akademsku godinu temeljem natječaja. Natječaj 
raspisuje Grad Bjelovar svake godine tijekom listopada i objavljuje se na internet 
stranici Grada Bjelovara. 
 

Članak 6. 
Natječaj sadrži: 
 

- naziv tijela koje raspisuje natječaj 
- popis dokumenata koji se obvezno prilažu uz prijavu za natječaj 
- rok za podnošenje prijave na natječaj 
- druge podatke značajne za provođenje natječajnog postupka. 

 
Članak 7. 

 
Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije moguće je podnesti online kroz aplikaciju na 
internet stranici Grada Bjelovara. 
 

Članak 8. 
 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su: 
I. Za studente prve godine 
 

1. uspjeh postignut tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
2. socijalni status kandidata 
3. postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja 
4. status u Domovinskom ratu 
5. deficitarnost određene struke na području Grada Bjelovara. 

II. Za studente druge i narednih godina studija 
 

1. uspjeh u studiju 
2. godina studija 
3. socijalni status kandidata 
4. izvanškolski rezultati te znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom 

školovanja 
5. status u Domovinskom ratu 
6. deficitarnost određene struke na području Grada Bjelovara. 

 
Članak 9. 

 
Uspjeh u školovanju za studente prve godine utvrđuje se prosječnom ocjenom općih 
uspjeha svih razreda srednje škole i ocjenom završnog ispita (za kandidate koji nisu 
bili obveznici državne mature) ili prosječnom ocjenom položenih ispita državne 
mature razine A ili B-obvezni dio. Obvezni ispiti države mature razine A množe se sa 
koeficijentom 1,6. 
 
 
 
 
 



Članak 10. 
 
BODOVANJE 
 

I. Studenti prve godine  
 

1. Zbroj: 
a. prosječnog uspjeha postignut tijekom školovanja (zbroj ostvarenih općih 
uspjeha izraženog u decimalama za svaki pojedini razred te dijeljen s 
brojem završenih razreda) i  
b. završnog ispit ili prosječne ocjene položenih ispita obveznog dijel 
državne mature razina A ili B      bodova 

2. socijalni status kandidata-dohodak po članu domaćinstva 
a) do 1.000 kuna           15 bodova 
b)  1.001 - 1.500 kuna          12 bodova 
c)  1.501 - 2.000 kuna            9 bodova 
d)  2.001 - 2.500 kuna            6 bodova 
e)  2.501 - 3.000 kuna            3 boda 
f)   iznad 3.000 kuna            0 bodova 

3. završena dva razreda tijekom jedne školske godine                 4 boda 
4. postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja 

a) rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji   1 bod 
b) rad objavljen u inozemnoj stručnoj publikaciji   2 boda 
c) sudjelovanje u umjetničkom ili drugom projektu  1 bod 
d) sudjelovanje na državnom natjecanju    1 bod 
e) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju   2 boda 
f)  osvojena prva tri mjesta na županijskom natjecanju  1-3 boda 
g) osvojena prva tri mjesta na državnom natjecanju  3-5 bod. 
h) osvojena prva tri mjesta na međunarodnom natjecanju 4-6 bod. 
i)  druge odgovarajuće nagrade i priznanja   1 bod 

5. laureat "Fonda Boža Tvrković"      2 boda 
6. član Mense RH        2 boda 
7. kandidat-dijete poginulog hrvatskog branitelja   4 boda 
8. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata 

(najmanje 80 % invalidnosti)      3 boda 
9. kandidat-dijete bez oba roditelja     3 boda 

10. kandidat-dijete samohranog roditelja     2 boda 
11. deficitarnost određene struke na području Grada Bjelovara 

prema podacima Zavoda za zapošljavanje Bjelovar   4-6 boda 
12. student u obitelji koji ne dobiva stipendiju (osim podnositelja) 2 boda 
13. dijete u obitelji koje je korisnik predškolskog odgoja i/ili  

redovni učenik osnovne/srednje škole    1 bod 
 

II. Studenti druge i narednih godina studija 
 

1. uspjeh postignut tijekom školovanja (prosječna ocjena položenih 
ispita izražena u decimalama puta koeficijent dva)   -bodova 

2. godina studija: 
a) redovno upisana druga godina     3 boda 
b) redovno upisana treća godina     5 bodova 
c) redovno upisana četvrta godina    7 bodova 
d) redovno upisana peta godina     9 bodova 

3. socijalni status kandidata-dohodak po članu domaćinstva 
a) do 1.000 kuna           15 bodova 
b)  1.001 - 1.500 kuna          12 bodova 



c)  1.501 - 2.000 kuna            9 bodova 
d)  2.001 - 2.500 kuna            6 bodova 
e)  2.501 - 3.000 kuna            3 boda 
f) iznad 3.000 kuna              0 bodova 

4. završeno više od dva semestra tijekom jedne školske godine 6 bodova 
5. postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja 

a) rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji   1 bod 
b) rad objavljen u inozemnoj stručnoj publikaciji   2 boda 
c) sudjelovanje u umjetničkom ili drugom projektu  1 bod 
d) sudjelovanje na državnom natjecanju    1 bod 
e) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju   2 boda 
f)  osvojena prva tri mjesta na županijskom natjecanju  1-3 boda 
g) osvojena prva tri mjesta na državnom natjecanju  3-5 boda 
h) osvojena prva tri mjesta na međunarodnom natjecanju 4-6 bod. 
i)  druge odgovarajuće nagrade i priznanja   1 bod 

6. laureat "Fonda Boža Tvrković"     2 boda 
7. član Mense RH        2 boda 
8. kandidat-dijete poginulog hrvatskog branitelja   4 boda 
9. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata 

(najmanje 80 % invalidnosti)      3 boda 
10. kandidat-dijete bez oba roditelja     4 boda 
11. kandidat-dijete samohranog roditelja     2 boda 
12. deficitarnost određene struke na području Grada Bjelovara 

prema podacima Zavoda za zapošljavanje Bjelovar  4-6 boda 
13. student u obitelji koji ne dobiva stipendiju (osim podnositelja) 2 boda 
14. dijete u obitelji koje je korisnik predškolskog odgoja i/ili  

redovni učenik osnovne/srednje škole    1 bod 
Članak 11. 

 
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata u slučaju istog broja bodova uzimaju se u obzir 
redom kojim su navedeni: 
 

1. uspjeh u školovanju 
2. socijalni status kandidata 
3. viša godina studija 
4. kandidat-dijete poginulog hrvatskog branitelja, 
5. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata, 
6. deficitarnost određene struke na području Grada Bjelovara. 

 
Članak 12. 

 
Povjerenstvo za provedbu postupka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) osniva 
Gradonačelnik Grada Bjelovara na način da ga čine: 
 

1. pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport - predsjednik, 
2. pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode - član, 
3. predsjednik Udruge "Fonda Boža Tvrtković"  - član. 

 
Pored navedenih članova Povjerenstva prema stavku 1. ovog članka Gradonačelnik 
Grada Bjelovara imenuje još dva člana. 
 
 



 
Članak 13. 

 
Povjerenstvo prikuplja prijave na natječaj, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu 
kandidata za dodjelu stipendije. Povjerenstvo radi na sjednicama koje se mogu 
održati ako im prisustvuje većina članova. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova 
ukupnog broja članova. 
 

Članak 14. 
 
Stipendije se mogu dodijeliti samo onim kandidatima koji ne primaju stipendiju iz 
drugih izvora. 
 

Članak 15. 
 
Lista kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na intranet stranicama Grada 
Bjelovara u roku od 30 dana od zaključenja natječaja te se dostavlja svim 
sudionicima. 
 
U roku od 3 dana po primitku obavijesti kandidat može podnijeti pisani prigovor na 
listu Gradonačelniku Grada Bjelovara. 
 

Članak 16. 
 

Povjerenstvo može predložiti dodjelu stipendija mimo utvrđenih kriterija prvenstveno 
djeci poginulih hrvatskih branitelja, djeci invalida Domovinskog rata, ali i ostalim 
studentima uz obrazloženje prijedloga. 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatra listu i prigovore kao i dodatne prijedloge te 
donosi odluku koja je konačna. 
 

Članak 17. 
 
Temeljem konačne odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o korištenju 
stipendije (u daljnjem tekstu: Ugovor). 
 
Ugovor sadrži naročito: 
 

- 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 odredbi 

Ugovora, druga prava i obveze ugovornih strana. 
 

Članak 18. 
 
Ugovor potpisuju Gradonačelnik Grada Bjelovara, korisnik-student i roditelj-skrbnik 
korisnika stipendije. 
 
 
 



 
Članak 19. 

 
Stipendija se dodjeljuje u akademskoj godini za (10) deset mjeseci s početkom 
korištenja od 1. listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće godine. 
 
Studenti u prvoj godini primanja stipendije, primaju (7) stipendija s početkom 
korištenja od 1. siječnja do 31. srpnja. 
 
Korisnicima se stipendija za tekući mjesec isplaćuje početkom mjeseca. 
 

Članak 20. 
 
Studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije koriste stipendiju do kraja 
redovnog ili izvanrednog studija u koji je uključena i jedna godina nakon zadnjeg 
semestra pod uvjetom da redovno upisuju svaku akademsku godinu, o čemu su 
dužni priložiti potvrdu do 31. listopada tekuće godine. 
 

Članak 21. 
 
Korisnik može ostvariti pravo na mirovanje isplate stipendije ako nije upisao narednu 
akademsku godinu zbog: 

  

- duže i teže bolesti, 
- smrti člana uže obitelji, 
- ratnih okolnosti, 
- više sile (potres, poplava i sl.) 
- drugih opravdanih razloga. 
 

Nakon podnesenog zahtjeva i odgovarajućih dokaza korisnika stipendije, 
Povjerenstvo utvrđuje mirovanje isplate stipendije. 
Mirovanje isplate stipendije može trajati najviše dvije akademske godine. 
 

Članak 22. 
 
Istekom godine nakon zadnjeg semestra, korisnicima stipendije prestaje pravo na 
isplatu. 

Članak 23. 
 
Dodijeljena stipendija je nepovratna pod uvjetom da su izvršene obveze utvrđene 
Ugovorom. 
Gradonačelnik Grada Bjelovara može zbog opravdanog razloga korisnika stipendije 
osloboditi obveze vraćanja. 
 

Članak 24. 
 
Grad Bjelovar će jednostrano raskinuti Ugovor ako korisnik stipendije bude 
pravomoćno osuđen za krivična djela. 
 
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, Grad Bjelovar će jednostrano raskinuti Ugovor. 
 
 



 
U slučaju raskida Ugovora prema stavku 1. i 2. ovog članka, korisnik je dužan 
odmah i u cijelosti vratiti stipendiju uvećanu za kamate važeće kod Erste & 
Steiermärkische banke u navedenom razdoblju. 
 

Članak 25. 
 
Osiguranje stipendije za obveze studenata solidarno odgovaraju roditelji ili skrbnik 
studenta, koji svojim potpisom prihvaćaju obveze utvrđene Ugovorom. 
 
 
 

• PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada 
Bjelovara". 
 

Članak 27. 
 
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju 
studenata Grada Bjelovar ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 12/09 i 5/14). 
 
 
KLASA: 604-012/09-01/01 
URBROJ: 2103/01-02-19-4 
Bjelovar, 29. listopada 2019. 
 

PREDSJEDNIK 
Ante Topalović, univ.bacc.oec 

 
 
 
 
 
 
 


